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O homem é um segredo, 

Que se há de penetrar, 

E ainda que empregues nisso toda 

A tua vida, não  

Digas por isso que perdestes teu tempo. 
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RESUMO 
 

 

   

 

Este trabalho tem por objetivo estudar os contos de tradição oral e sua influência na 
identidade do contador de histórias moderno à luz do sintagma: identidade-
metamorfose-emancipação do psicólogo social Antonio da Costa Ciampa, para 
quem a noção de identidade permite ao homem conhecer como os processos 
influenciam a formação dos indivíduos e como normatizam as expressões de seus 
projetos de vida. Realizou-se um estudo teórico sobre a voz que diz o conto 
tradicional – poderoso veículo da imaginação – como um som que materializa a 
palavra “bem-dita”. Chegou-se à palavra do contador de histórias tradicionalista para 
quem a palavra é sagrada. Os estudos desses contos nos levaram a diversos 
teóricos que observaram o conto tradicional, cada qual do seu ponto de vista, 
investigando origem e idade do conto tradicional. O status de literatura infanto-juvenil 
oferece à matéria do mundo do Era Uma Vez, um ingresso para o mundo interior do 
homem. É apresentado o curso A Arte de Contar e Ouvir Histórias na 
Contemporaneidade do Instituto Sedes Sapientiae em São Paulo, “formador” de 
contadores de histórias desde 2002: cenário de onde surgiram os sujeitos da 
presente pesquisa. Apresenta ainda os recursos utilizados pela pesquisadora no 
decorrer do trabalho. Nesse sentido, concluiu-se a tese de que os contos de tradição 
oral, na vida do sujeito envolvido, foram os embriões de um processo de 
emancipação e fortalecedores para a construção de futuros projetos de vida, do 
sujeito.  Por fim pode-se dizer que os contos de tradição oral funcionaram como 
verdadeiros bálsamos medicinais, como dizem os antigos contadores de histórias. 
As vozes dos antigos bardos e mestres da narrativa oral encontram ressonância nos 
contadores de histórias atuais, que seguem o ritmo e a rima do contar oralmente; 
elas criam imagens no ar e materializam o verbo propiciando um caminho de 
emancipações daquilo que nos confina.   
 
 
 
Palavras-chave: Identidade. Emancipação. Conto de tradição. Metamorfose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
 
 
This work aims to study the tales of oral tradition and its influence on the identity of 
modern storyteller in the light of the Syntagma: identity-metamorphosis-emancipation 
of social psychologist Agarwal Ciampa, for whom the notion of identity allows the 
man to know how processes influence the formation of individuals and regulate them 
as expressions of their life projects. A theoretical study on the voice that says the 
traditional tale-powerful vehicle of imagination-as a sound that embodies the word 
"bem-dita". The word of the traditionalist storyteller to whom the word is sacred. The 
studies of these tales led us to several theorists who observed the traditional tale, 
each of which from their point of view, investigating the origin and age of the 
traditional tale. The status of children's literature offers to the world of once upon a 
time, a ticket to the inner world of man. Is presented the course the art of telling and 
listening to stories in contemporary Instituto Sedes Sapientiae in Sao Paulo, "trainer" 
of storytellers since 2002: scenario where the subject of this search. Has the 
resources used by the researcher in the course of work. Accordingly, it was 
concluded that the tales of oral tradition, in the life of the subject involved, were the 
embryos of a process of emancipation and strengtheners to the construction of future 
projects of life, of the subject. Finally we can say that the tales of oral tradition 
functioned as true medicinal balms, as they say the old storytellers. The voices of the 
ancient bards and masters of oral narrative resonate in today's Storytellers, which 
follow the rhythm and rhyme of counting orally; they create images in air and 
materialize the verb providing a path of emancipation what in the borders. 
 

 
 
Keywords: Identity. Emancipation. Tale of tradition. Metamorphosis. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

A arte de contar histórias é muito antiga. Em todas as épocas mestres 

espirituais, artesãos, viajantes, avós contaram histórias para seus vizinhos, 

anfitriões, amigos e para as crianças. Isto nos leva a pensar que a palavra falada, 

organizada num enredo, que hoje conhecemos por conto, sempre despertou a 

imaginação do homem. Contudo, resgatar a força da palavra constitui um desafio 

difícil, na modernidade, porém cada vez mais necessário. Desafio movido pelo 

desejo de resgatar a magia da palavra falada com a profunda convicção de que 

temos uma nova maneira de conceber os contos tradicionais, quando percebemos 

que eles podem ser um caminho (possibilidade) para ampliação da consciência do 

homem moderno.  

 

Os matizes do meu interesse pelo universo dos Contos de Tradição Oral e 

seus contadores remonta à minha infância, na velha fazenda de minha avó, quando 

especialmente nas noites escuras e frias, ela gostava de contar histórias, e eu, de 

ouvi-las. Na velha casa, cercada pela escuridão misteriosa das noites, minha avó 

adorava contar histórias. 

 

Nasci em uma família de contadores de histórias, ou seja, uma família que 

usava dos contos como meio de informações. Na minha família o relato de uma 

história é considerado uma prática espiritual básica. Quando eu era menina, minha 

avó rezava para nós contando histórias. 

 

Povo nordestino, que guardou na memória do corpo e da alma muitas 

histórias. Uma coleção de histórias, especialmente histórias de família que são 

consideradas tão necessárias para uma vida saudável quanto uma boa alimentação. 

Além do privilégio de ter uma avó contadora de histórias, tive junto com ela a Nega 

Julia1 (também avó do coração), de origem africana, cheia de imenso amor pelos 

seres humanos, que adoravam contar histórias. Mais do que tudo, hoje as 

                                                 
1
 Nega Julia era ajudante na fazenda da minha avó. Foi durante, toda a minha infância, a minha 

contadora de história, junto com minha avó; minhas fadas madrinhas. 
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reconheço como madrinhas das minhas histórias e guardadora de um tesouro 

inigualável. Eram curandeiras, especialistas em linguagem simbólica, narradoras de 

histórias, cujas vozes verdadeiramente voavam, cantavam e encantavam; locutoras 

de Deus e viajantes do tempo no imaginário. 

 

E assim cresci ouvindo minhas avós, contando histórias, naquela velha 

fazenda.  Sentir que o Era Uma Vez ... me encantava, era um prazer. Tinha a 

sensação de que os contos se apresentavam para organizar os meus pensamentos 

ajudando a nomear meus sentimentos, me ajudando a crescer.  

 

Minha motivação por este trabalho certamente veio daí. Aprendi a colecionar 

histórias como uma farmacopeia, por isso não as uso como simples diversão. 

Depois que cresci minha avó ainda afirmava que as histórias2 devem ser tratadas 

como um grande grupo de medicamentos exigindo preparo (formação) do contador. 

A partir disso, resolvi estudar sobre os efeitos dos contos de tradição oral nas vidas 

das pessoas. Como veremos, são contos que chegaram aos nossos dias por 

caminhos compartilhados por contadores de histórias, analfabetos e geniais que 

perpetuaram a literatura oral, por meio de suas notáveis memórias e eloquência. A 

“palavra-contadora”, como se verá, nesta tese, leva à aventura do conhecer, 

transmitir e comunicar o que de essencial interessa à alma3 humana.  

 

Muitas vezes me peguei pensando por que contar histórias na atualidade? De 

que vale um contador de histórias urbano? Do que fala um contador de histórias das 

cidades modernas? Pensar as modernas sociedades é pensar os contextos urbanos 

onde é notório que nossas vidas estão cheias de televisão e carentes de histórias e 

seus narradores. Talvez isso consiga responder sem, contudo aquietar as minhas 

inquietações.  

 

 As pessoas já não valorizam estar com os seus parentes e amigos, no calor 

de encontros, para a escuta de um conto; via de regra, segundo o nosso 

                                                 
2
 Usaremos, neste trabalho os termos: “contos”, “histórias” e “contos exemplares” com o mesmo 

significado de contos de tradição oral que compreende-se por contos de fadas, contos folclóricos, 
contos populares, narrativas orais, contos maravilhosos e até por contos de ensinamento superior. Da 
mesma forma que utilizaremos a mesma compreensão para os termos “contadores” e “narradores” de 
histórias. 
3
 O termo alma está sendo empregado para referir-se à psique e não com conotação religiosa. 
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acompanhamento, optam pelas imagens da TV, porque são mais fáceis e estão 

prontas e acabadas. Porém entendemos que a “viciante” TV, com a maioria dos 

seus programas, nos imobiliza e nem percebemos que apenas na superficialidade 

da vida. Não se trata de uma crítica aos meios de comunicação, e nem mesmo trata-

se de uma competição entre as duas coisas. Todavia, é preciso notar que em meio à 

balbúrdia da TV, dos computadores e impressoras o que permanece é um estranho 

e incomodo silêncio. É possível notar que junto com nossa espantosa capacidade de 

armazenar informações, fomos perdendo as nossas histórias para reproduzirmos as 

histórias que a mídia conta e assim estamos sendo levados pelo rio de interesses 

que muitas vezes não nos ajudam a evoluir.  

 

Estudando os Contos de Tradição Oral, vimos que lidam com problemas 

humanos universais; vimos que validam especialmente questões que dizem respeito 

não só, mas também, às lutas do crescimento, dos temores, medos e ansiedades 

que habitam o pensamento do humano; por exemplo, medo do escuro, de animais, 

ansiedade acerca do próprio corpo, morte, velhice, desamparo, fome, solidão, etc. 

Os Contos de Tradição Oral, como diz Bruno Bettelheim “tomam estes dilemas e 

ansiedades com seriedade, pois, à medida que se desenrolam, oferecem caminhos 

e alternativas à exemplo de soluções para os conflitos. Mostram, sobretudo, que 

todos temos problemas. Mostram que da vida, faz parte o enfrentamento de lutas 

difíceis” (1979, p. 52). O que tenho percebido é que a valorização para o efeito do 

conto enquanto instrumento de ensinamento e reflexão desapareceu enxertado 

pelas exigências da vida moderna, onde a luta pela competitividade e valores 

prioriza o Ter e não o Ser.  

 

Mas o nosso objeto, no amplo espectro desse trabalho, tem um limite preciso: 

apresentar, por esta tese, os contos de tradição oral observados como possibilidade 

de reflexão, compreensão e transformação de aspectos identitários que perturbam o 

homem moderno, ajudando-o, sobretudo, em construções emancipatórias.  Faremos 

isso utilizando os conceitos desenvolvidos por Antonio Ciampa, com o sintagma, 

identidade-metamorfose-emancipação.  

 

As reflexões que buscamos ao longo deste trabalho se concretizam nas 

inquietações de educadores, terapeutas, contadores de histórias e todos aqueles 
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que se ocupam da palavra. Preocupações que também focalizam como chegar à 

possibilidade de transformações, no trabalho com os contos tradicionais. Faremos 

um percurso que pretende mostrar que os contos de tradição oral contribuem para 

questões emancipatórias, na perspectiva ciampiana, do homem moderno.  

 

Nossa hipótese encontra-se na crença de que os Contos de Tradição Oral 

oferecem, ao homem, a possibilidade de conhecer-se mais e melhor porque trazem 

à tona reflexões que poderão levá-lo a desenvolver outros níveis de consciência, 

rumo à mesmidade: conceito criado por Ciampa, para referir-se às possibilidades 

emancipatórias.   

 

Complementa a nossa hipótese, a ideia de que os Contos de Tradição Oral 

podem restituir a unidade fragmentada do humano, despertando reflexões sobre a 

interioridade de quem conta e de quem ouve histórias. Os Contos exemplares são, 

por isso, uma notável fonte reveladora de valores, ética, conflitos, lutas e mistérios 

enquanto portadores de conhecimentos capazes de ampliar a consciência do 

homem moderno para conduzi-lo a um caminho de transformações, permitindo 

assim reflexões sobre questões identitárias.   

 

Estamos partindo do princípio de que os Contos de Tradição Oral, em muitas 

situações, levam a conhecimentos e compreensões de nós mesmos e do nosso 

mundo, ajudando-nos a nos definir e a nos exprimir melhor, como foi o caso do 

sujeito desta tese.  

 

O trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro trata do relato da 

historicidade da voz humana que narra o mundo contando histórias. Um trabalho 

cuidadoso de apreciar a importância da voz que deu origem à palavra contadora. 

Voz sensível que tece palavras que se faz ver. Palavras que lidam com poder de 

desenvolver a imaginação criadora do homem e, que é um principio diretor nas 

sociedades de tradição oral, onde não existe a escrita. Lá o homem está ligado à 

sua palavra. Veremos que na evolução a “palavra-contadora” – reconhecida como 

folclore – ganhou status de conto de tradição oral o que envolve algumas 

denominações. Em nossos estudos percebemos que basicamente o universo do Era 
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Uma Vez... presente nos contos, funciona como um ingresso para o mundo interior 

dos humanos. 

 

À guisa de estado da questão no capítulo II: Sobre as Histórias dos Homens, 

apresentamos relatos de histórias de vidas, contextualizadas nos movimentos do 

ontem e no de hoje. Observamos as contribuições de Walter Benjamin quanto ao 

conceito de experiência encontrados nos contos tradicionais e seus narradores. 

 

 Focalizamos ainda as modernas sociedades e guiados pelos autores Berger 

e Luckmann localizamos, as possíveis condições que submetem o homem moderno 

a uma crise de sentidos. Visamos, neste capítulo, observar os conhecimentos das 

sociedades tradicionais, com o intuito de recuperar o melhor da oralidade regatando 

o melhor das velhas tradições e os seus aspectos humanizadores. Nosso 

entendimento sobre “tradição” revela-se pelas possibilidades de inovação, embora 

pareça contraditório. Para isso, com a palavra: os tradicionalistas. Fomos guiados 

por Amadou Hampâtê Bâ, autoridade em tradição oral; historiador, escritor, poeta e 

contador de histórias. Ele mesmo filho desta tradição nascido e criado à sombra dos 

baobás, na África.       

 

O terceiro capítulo versa sobre a Identidade dos contadores de histórias e, 

localiza, portanto, aspectos das sociedades modernas que levaram ao 

esmaecimento da arte narrativa e consequentemente a falta de reconhecimento do 

contador de histórias. Neste trajeto fomos guiados por Antonio da Costa Ciampa 

com sua tese de que identidade é metamorfose, cujas categorias de análise para 

estudar o homem são: atividade, consciência e identidade. A proposta do autor esta 

inserida na psicologia social com base na chamada teoria crítica, que considera o 

fenômeno estudado como determinações histórico-sociais e orientação para a 

emancipação humana. Portanto, utilizamos o referencial teórico-metodológico do 

autor. Este construto foi então empregado, pela presente pesquisa qualitativa, que 

seguiu com as análises da história de vida do nosso sujeito de pesquisa. O sujeito, 

em tela, aparece do curso A Arte de Contar e Ouvir Histórias na 

Contemporaneidade, que vem sendo ministrado no Instituto Sedes Sapientiae há 

dez anos, pela pesquisadora. Nosso objetivo, portanto circunscreveu o desejo de 
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saber sobre as contribuições para efeitos emancipatórios que os contos de tradição 

oral podem oferecer ao homem contador de histórias da modernidade. 

 

Por fim, apresentamos a história de vida do nosso sujeito, empregando os 

conceitos ciampiano que nos ajudaram no percurso do entendimento das questões 

sobre identidade humana e metamorfose rumo a emancipação do sujeito.  

 

Por agora, gostaríamos, então de iniciar este trabalho com a introdução de 

um pequeno conto indiano4, que é um convite para adentramos pelos caminhos dos 

contos de tradição oral. 

  

A mãe de Krishna o chama e o repreende por ter comido algo. Ele explica: - 
Mas não comi, pode ver a minha boca. – Então abra a boca, diz a mãe 
Yasoda ao Deus que havia assumido a forma de criança. E então ela viu em 
sua boca o universo inteiro, com os mais distantes pontos dos céus, os 
ventos, os relâmpagos e a esfera terrestre com suas montanhas e mares, e 
a lua e as estrelas e o próprio espaço e sua vila e ela própria [...]. 

 

 

Entrever na boca do conto de tradição oral um universo inteiro onde refulga a 

voz de ensinamentos é o que almejamos com esta tese.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ouvi este conto em uma noite de Contos indianos no Instituto Palas Athenas, em São Paulo. 
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1 NARRAR O MUNDO CONTANDO HISTÓRIAS 

  

Eu vos passo a história como um velho me contou 

Eu não posso jurar que seja verdade, mas vocês sabem 

Tanto quanto eu que nada se parece 

Tanto com a mentira quanto a verdade
5

. 

 

  

1.1 Olhares de dentro e de fora para a arte do contar histórias 
 

 

A pesquisa de caráter social, ora apresentada, nasce de um desejo de 

estudar uma prática muito antiga que é o contar e ouvir histórias. Felizmente nasci e 

cresci numa sociedade que valorizava essa prática e desde muito pequena fui 

nutrida pelo universo dos contos de tradição oral. Minha avó materna era neta de 

contadores de histórias e passou a vida, segundo ela mesma dizia, contando e 

ouvindo histórias. Eu me tornei uma contadora de histórias. Hoje, me interesso, 

sobretudo pelos contadores de histórias. Tenho me surpreendido com o grande 

número de pessoas que procuram o curso: A Arte de Contar e Ouvir histórias na 

Contemporaneidade, oferecido há dez anos pelo Instituto Sedes Sapientiae, em São 

Paulo, no qual sou a professora. 

 

Esta pesquisa de campo empírico, em principio foi realizada junto aos alunos 

do referido curso, objetivando saber sobre os efeitos que os contos produziam em 

suas vidas de contadores de histórias. 

 

Parece-me um privilégio, enquanto pesquisadora, ter tomado um objeto de 

estudo pertencente ao mundo do qual faço parte de dentro e de fora, se posso assim 

dizer. O desafio, sem dúvida, é a quase impossível tarefa de romper com a 

experiência pessoal sem, contudo, negá-la e conseguir construir conhecimento 

sobre o universo do qual se faz parte, passando do lugar de quem conta para o lugar 

de quem ouve. Transitando pelos dois lados o que facilita é reconhecer-me como 

pássaro da mesma plumagem: aqueles que se juntam em bandos. Penso que, por 

isso, o meu envolvimento com o objeto desta pesquisa não pode ser de total 

                                                 
5
 As epígrafes que introduzem os capítulos e subtítulos são fórmulas encantatórias de abertura ou 

finalização de contos de tradição oral de diversas culturas.  



17 

 

distanciamento, ainda que eu queira. Não me esqueço das “palavras” (dos contos e 

dos momentos) das contadoras de histórias – Nega Julia e minha avó – que 

imprimiram em minha memória, “sabores” inesquecíveis. O lugar de onde falo é, 

portanto, tecedura das extremidades do mesmo fio: experiência de quem ouve e de 

quem conta a palavra “encantada”.  

 

Vamos, então, iniciar com um desejo voluntário de aplicar, neste trabalho, um 

clima do que atualmente se chama de contação de histórias6, onde a palavra que 

nasce da voz tem lugar de honra. Voz que mostra o mundo ao mundo contando 

histórias com o testemunho de quem narra. Voz humana que tece palavras que 

ganham forma na imaginação e deixa um sentido para quem ouve. Palavra, que 

como veremos vem de uma tradição muito antiga onde a escrita não existia. É a 

sociedade da tradição de transmissão oral, que temos orgulho de nos aproximar, 

adentrando o universo dos tradicionalistas, homens da palavra contadora. Então, no 

começo era a voz que dizia a palavra ”bem-dita” apresentada pelos tradicionalistas, 

especialmente na pessoa de Amadou Hampâté Bâ (1982), ele mesmo filho dessa 

tradição.  

 

Com os homens das letras nasce o conceito de folclore e com ele a categoria 

denominada por conto. Muitos foram os estudiosos que se debruçaram sobre o 

conto, cada um com o seu fio e com os seus desafios para localizar a idade e origem 

do conto. As investigações foram muitas principalmente sobre a origem e a idade do 

conto tradicional. Mil e uma páginas têm sido escritas para tentar contar a história do 

conto. O passeio é longo e a histórias, como poderemos ver é fascinante.   

 

 

1.1.1 Voz que tece palavras 

 

“Antes de contar- dizia o mestre, 

Você deve ouvir” 

 

 

Reconhecidamente a principal característica da antiga tradição da 

                                                 
6
 Contação não é um terno encontrado nos dicionário, contudo trata-se de um neologismo criado 

pelos contadores de história da atualidade. O termo refere-se à narrativa oral. 
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transmissão de relatos orais é a voz. Voz que gera palavra. Palavra promotora de 

uma interação imediata entre narrador e ouvinte. Voz que promove a proximidade 

entre as pessoas. Voz que traz uma realidade de olhares e “entreolhares”, gestos e 

expressão corporal. A voz que compartilha frutos de uma interação no face a face – 

num ambiente convival – característica da interação oral.  

 

A voz gera a palavra e vem sempre acompanhada de expressões do corpo, 

dos gestos, de um ritmo e da entonação de quem narra. Tudo isto imprime um 

sentido à palavra falada e desvela emoções. A palavra é também concebida como 

uma música articulada e falar deste conjunto é falar de uma prática oral com códigos 

próprios que reúne pessoas e possibilita um clima de aconchego e confiança. 

Estamos falando de um jeito engenhoso de convivência que a tradição, pela voz, 

consagrou como integrante da cultura popular, na qual a repetição prestou um 

importante papel para a coesão social, especialmente nas sociedades “da palavra”, 

que são as sociedades da tradição oral.  

 

Mas que palavra é essa que frequentava a vida diária dos povos de 

antigamente e lhe dava sentido? De onde vieram essas vozes que davam sentido às 

comunidades? Estudiosos das culturas orais constatam que a palavra não era um 

simples vocabulário, e sim: palavra e ação associada à expressão da realidade de 

criar e recriar, em última instância. A palavra ação era a prática das narrativas orais 

que se consagrou como um exercício do processo histórico das comunidades 

(GRIAULE, 1990).  

 

Muitas das informações de antigamente chegaram aos homens de hoje, pelas 

palavras empregadas nos contos de tradição oral. No âmbito do nosso foco, o conto 

de tradição oral, muitas vezes lembrado pelas palavras: Era uma vez (por onde 

começam muitas histórias) com roupagem de fantasia vão revelando muito sobre a 

História de povos longínquos. Quem não conhece essas palavras ou esse começo 

de conversa? É difícil dizer que alguém não as conheça desde criança. Essas são 

palavras que nos remetem a histórias que muitas vezes não conhecemos; remetem-

nos a outras épocas e a outros povos; remetem-nos a outras histórias; histórias dos 

outros, histórias do mundo, histórias de nós mesmos. São palavras vindas da voz 

vibrante que nasce da interação presencial, mais emocional do que propriamente 
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conceitual de um contador de histórias.  

 

Esse mundo do Era uma vez nos leva a conhecer um fenômeno que é 

patrimônio universal: os contos de tradição oral – com elementos comuns ao 

imaginário de todas as culturas humanas. Sua disseminação é constantemente 

perpetuada e renovada, por meio dos seus narradores, responsáveis por esse tipo 

de repetição da cultura oral. São frutos de uma prática social que pela voz 

desenvolveu sonoridades e ritmos, com motivos e regras inseridos, em um contexto 

apropriado, daqueles que acreditam no poder da palavra falada. Falamos aqui da 

narrativa oral, consagrada por ser portadora da arte da “boa palavra”: rica em 

significados. É a arte de contar história – realizada pela via oral-auditiva –, 

preservada pela memória dos narradores nos contos populares; memória que revela 

experiências transpassadas pela História, em contos, lendas, usos e costumes 

transmitidos através da oralidade, mais comumente conhecidos como contos da 

tradição oral.  

 

Era uma vez, portanto –, começo intemporal dos contos de tradição oral: 

fenômeno histórico e literário –, povos de todo o mundo que em seus cotidianos 

mais remotos contavam histórias, aprendiam7 com as histórias, vivenciavam novas e 

antigas emoções, trocando um universo de sentidos e conhecimentos com as 

histórias. Experienciavam a vida pela tradição oral; tradição que atravessou os 

séculos e, antes mesmo da palavra escrita, quando as estórias faziam o papel da 

História, como a compreendemos hoje, a palavra levava a imaginação de cada 

ouvinte a viajar e atravessar mares e fronteiras, ocupando e alimentando o 

imaginário do dia-a-dia ampliando os horizontes.  

 

Os homens foram perpetuando, sem saber, sua própria História, seus 

conhecimentos, sua cultura, seu manual do bem viver pela palavra “bem-dita” 

espalhada ali e acolá, como dizem os dogons, povo de tradição oral de uma etnia 

africana, descobertos em 1931, pela missão dirigida por Griaule, etnólogo francês. 

Para este povo do mundo narrado a palavra tem poder e é usada como mais do que 

                                                 
7
 Nelly N. Coelho (1991) diz que os homens desde a antiguidade aprendiam pelos relatos orais dos 

contos e casos, também conhecidos como fabulosos. Existindo para recrear ou para ensinar. Seu 
tema central é sempre a luta entre o bem o mal como meio para restabelecer a harmonia perdida. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda
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um simples vocabulário. Griaule diz que a força da palavra humana é como uma 

ação transformadora (1990).  

 

A arte narrativa, da qual estamos falando, nasceu do fio que costura longos e 

longos anos de existência e experiência do humano, antes mesmo dos mitos que 

explicavam os mistérios da vida (VICO, 1998). Mas quando? Ninguém sabe ninguém 

viu. 

Para aqueles que contam histórias e estudiosos dessa arte, a origem de todos 

os textos reside na voz. Os contos, as lendas, as fábulas comportam índices de 

oralidade de lhes dão vida porque todo texto oral, possui o rumor vibrante de um 

discurso que é operante na própria voz que o carrega. É a voz que tece palavra que 

se faz ver.   

 

A nós, humanos modernos, faz falta que atentemos à fala do velho Sufi 

Azízoddin Nasafi: “O mundo esta perfumado com a brisa da manhã; faz falta, porém, 

que o homem perceba o aroma” (1987, p. 32). Faz falta que em meio a balburdia 

das modernas máquinas se perceba também a importância de contar e ouvir 

histórias; faz falta que se perceba o conto narrado em todo o seu potencial. E, 

percebê-lo é encontrar uma fonte de orientação, pela palavra “bem-dita”, como 

veremos.  Vamos, então, apreciar as considerações de estudiosos que se dedicaram 

e imputaram grande importância para a voz humana.  

 

 

1.1.2 A voz como princípio diretor  

 

No princípio era o Verbo e o Verbo  

estava Com Deus, e o verbo era Deus,  

pois toda narração é uma atividade de elaboração 

 de histórias criativas.  

 

 

Falar em oralidade requer um olhar mais dirigido para o fenômeno da voz e, 

isto situa a percepção do medievalista suíço Zumthor (1993), com seu vasto estudo 

sobre a poética da poesia oral medieval, como base documental, para acesso a 

informações importantes sobre voz e oralidade.   
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Os estudos de Zumthor (1993) como resultado, da filologia e dados originários 

da etnologia, da iconografia e, da história, constroem um paradigma que insere a 

voz como um dos elementos constitutivos do que se compreende por obra literária. 

O autor destaca e valoriza este fato – o da voz como um dos elementos constitutivos 

da obra literária8, – e afirma ter sido por força do uso corrente que ficou sendo 

chamada de “literária”. 

 

Apoiado numa vasta documentação, Zumthor (1993) revolucionou a 

compreensão cristalizada que se tinha sobre texto. Anunciou como texto o som 

advindo da voz. Com seu projeto, instalou a voz como o principio diretor do universo 

da literatura medieval e construiu, portanto, um paradigma de reinserção da voz, 

como elemento fundante da obra literária. 

 

Não precisamos voltar tanto tempo no tempo, apenas um recuo de poucos 

séculos, e vimos que nem sempre foi assim. É preciso notar que a voz nem se quer 

recebia atenção. Segundo Finnegan apud Ong: 

 

Apesar das raízes orais de toda verbalização, o estudo científico e literário 
da linguagem e da literatura, durante séculos e até épocas muito recentes, 
rejeitou a oralidade. (...) Apenas recentemente fomos tomados de 
impaciência diante de nossa insensibilidade nesta questão (1998, p. 17). 
 

 

 Eram poucos os autores – mais aqueles que se dedicavam a estudar épocas 

medievais –, que não colocavam em dúvida o papel dos menestréis, trovadores e 

outros artistas do verbo, para a difusão da literatura medieval, que em seu conjunto, 

destinava-se à transmissão da boca aos ouvidos. A ideia remetia, exclusivamente, à 

ausência da escrita e não a questões pertinentes à importância da voz como veículo 

da arte da transmissão oral. Zumthor (1993) informa que essa discussão de escrita e 

oralidade, incitou muitos outros estudiosos. Entre os trabalhos conhecidos está o de 

Menèndez Pidal (1933), que estudou a oralidade como testemunha, especialmente, 

                                                 
8
 Por obra literária entende-se uma categoria de composição literária com classificações que podem 

ser feitas de acordo com critérios semânticos, sintáticos ou fonológicos. Desde a Antiguidade existem 
três grupos: narrativo ou épico, lírico e dramático. Essas classificações clássicas, fixadas pela 
tradição, englobam outras subdivisões chamadas de subgêneros, mas o que nos importa é saber que 
todas as modalidades são influenciadas pelo espaço e tempo conquistado pela voz humana. 
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dos traços poéticos existentes nessa transmissão desde o século XIV. Pidal 

percebeu a importante função da voz, da qual a palavra constitui a manifestação 

mais evidente. O autor foi além da compreensão da voz como o exercício do poder 

fisiológico e da capacidade de produzir a fonia para organizar a força do ato fônico. 

Reconheceu a importância da voz intrinsecamente ligada à cultura. O trabalho de 

Pidal deu sustentação ao trabalho de muitos pesquisadores da filologia.  

 

Para o contexto literário, o que tinha valor vinha, tão somente, do mundo das 

escrituras relegando a palavra ao mundo dos ignorantes, não letrados. Numa terra 

de ambiguidades, como diz Zumthor, isolava-se aquilo que, sob o nome de folclore, 

era deixado para outras disciplinas e, o termo literatura marcava apenas uma 

fronteira com o limite do admissível. Entrementes, o trabalho de Zumthor (1993), 

aproveitando o trabalho de Pidal (1933), apresentou a voz humana para além das 

necessidades básicas do corpo humano – estando entre o movimento físico, mental 

e emocional. O trabalho do pesquisador levou-o a classificar: “a voz e a poesia como 

princípios ordenadores do universo.” (ibid. p. 240). Ele não tratou a oralidade como 

uma abstração e em 1987 escreveu: “Somente a voz é concreta, apenas sua escuta 

nos faz tocar as coisas” (idem, p 244). O autor considera que a voz é um produto da 

cultura que identifica povos. Mas não é só isso, tanto Zumthor quanto Pidal 

perceberam a voz humana com uma força capaz de coordenar a vida de homens; 

força que pode unir, construir ou destruir. 

 

Por conta das nações onde a escrita e o livro eram os principais portadores 

da herança cultural, na qual a escrita tinha precedência sobre a oralidade, julgou-se, 

durante muito tempo, que povos sem escrita – mesmo tendo uma linguagem – eram 

povos sem cultura. Há pouco mais de algumas décadas (como foi o caso dos 

dogons), a oralidade em todas as suas manifestações passou a ser objeto de estudo 

para diferentes áreas do conhecimento, como antropologia, etnologia e psicologia, 

até então o maior interesse continuava para fonoaudiologia e para medicina, de 

onde também partiu Pidal. Talvez por esse motivo, os linguistas e cientistas sociais 

tenham descoberto a África tão recentemente, país “dono” da tradição da oralidade. 

Segundo Calame-Griaule: 
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Para os dogons a palavra tem um poder transformador inquestionável. Ela 
foi revelada por um dos ancestrais, Binon Séron, primeiro sacerdote 
totêmico, que a comunicou aos demais. Ela nasce no corpo e é constituída 
de quatro elementos que são parte também do universo e lhe fornecem a 
vida: a água, a terra, o calor e seu sopro. A natureza da palavra é definida 
pela dosagem desses elementos. (1990, p. 20). 
 
 
 
 

Com o passar do tempo, a atenção de outras ciências humanas e, em sua 

trilha os estudos ditos literários, assumem, então, o termo oralidade, fixando-o no 

vocabulário culto dos demais estudos.  Zumthor aponta que pela abrangência que o 

termo (oralidade) permitia, nasceu por consequência –, um “status” para o conto de 

tradição oral, objeto da filologia. Ousou-se, então, encontrar, para o conto de 

tradição oral – no campo da teoria e da crítica literária –, por extensão ao lugar da 

poesia dos medievalistas e, por ser veiculado pela voz, um lócus dramaticus9. Lugar 

que, aos nossos olhos, parece condizente (um predicado para o conto), pois 

entendemos que os relatos dos contos funcionam como o palco da vida onde seus 

dramas se desenrolam em contos com enredos, suficientemente, bons para nos 

fazer captar os sentidos da vida humana. Nestes contos/histórias estão presentes 

tensões, ideias e questões sobre as tramas da vida dos homens.   

 

Continuando no caminho que segue a voz como orientação, temos outros 

estudiosos, como Mallery10 (1881) e Jousse11 (1955) que também se dedicaram à 

observação que valoriza a voz como portadora de uma linguagem. É voz corrente 

que na voz e pela voz articulam-se sonoridades significantes e reveladoras de uma 

cultura, na qual a voz dinâmica (daqueles que dizem a palavra) é imediata, como 

observou M. Jousse (1974). Certamente, essa voz, só existe, na condição da ação 

sonora da “presença” de quem fala. No caso dos contadores de histórias, isso 

implica não só no ato fônico, mas implica, sobretudo na memória do que vale a pena 

ser compartilhado na comunidade. A voz, então é reveladora de uma memória 

grupal.     

Nas sociedades orais em que a função da memória é respeitada e, por isso, 

                                                 
9
 Por locus-dramaticus, Zuthor nos leva a entender um lócus onde se apresenta histórias, contos 

retratados por relações humanas em que a trama do cotidiano é tecida; onde se dá uma história 
suficientemente interessante para absorver toda nossa atenção.  
10

 Em 1881, Mallery, etnólogo, estudou sobre a linguagem e os gestos dos índios americanos das 
grandes planícies. 
11

 Marcel Jousse, em 1955, apresentou sua obra clássica: L`anthropologie du geste. Ele diz: “O gesto 
é o homem(...)” (1974, p. 50) 
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mais desenvolvida, vê-se logo a ligação do homem com a palavra. Falar em tradição 

oral é falar de uma herança que dá identidade a um povo que reconhece de geração 

a geração grandes depositários da cultura, pela memória; da qual se pode dizer: os 

anciãos são a memória viva de seu povo e nenhuma tentativa de penetrar a História 

e o espírito desses povos terá validade a menos que se apoie na herança 

transmitida pela oralidade.  

 

Ficamos pensando que nos limites da compreensão entre voz e oralidade, 

não se pode conceber um sentido para oralidade distante de uma roda cultural e, 

como é assim, recorremos novamente a Zumthor para a situação da oralidade como 

concernente a cada cultura, cujo conhecimento, em nosso estudo, pertence à priori 

aos ouvidos: ouvir e contar.  

O pesquisador explica que a palavra para ser compreendida, então, deve 

estar carregada de substâncias\significados para o povo da qual ela vem e para a 

qual ela volta; as comunidades estabelecem os limites que consagram e evocam o 

essencial de suas crenças para perpetuar suas tradições com o veículo mais real: a 

voz. A oralidade passa pela voz, e, em nosso caso, não de modo aleatório, mas 

como um testemunho que em virtude de uma situação histórica, faz desse trânsito 

vocal, o modo possível de realização do que se tornará tradição, pela ação da voz.  

 

 Oralidade é, portanto, nos informes de Zumthor:  

 

(...) um complexo e heterogêneo conjunto de modalidades discursivas 
comuns, determinando um sistema de representações e uma faculdade de 
todos os membros do corpo social de produzir certos signos, de identificá-
los e interpretá-los da mesma maneira; como – por isso mesmo – um fator 
entre outro de unificação das atividades individuais. Nada mais; mas o 
alcance deste traço é considerável porque se refere à fonte primeira de 
autoridade que comanda a prática (na ausência de ideologia) de um mundo. 
(2001, p. 22). 

 

 

Para o autor o poder da voz no berço das tradições mostra-se quando:  

 

(...) um poeta ou seu intérprete canta ou recita (seja texto improvisado, seja 
memorizado), sua voz, por si só, lhe confere autoridade. O prestigio da 
tradição, certamente contribui para valorizá-lo, mas o que integra, nesta 
tradição é a ação da voz. Se o poeta ou interprete, ao contrário, lê um livro, 
o que os ouvintes escutam, a autoridade provém do livro como tal, objeto 
visualmente percebido no centro do espetáculo performático (...) No canto 
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ou na recitação, mesmo se o texto declamado foi composto por escrito, à 
escritura permanece escondida (...) a presença do livro, elemento fixo, freia 
o elemento dramático (...) Contudo não se pode eliminar a predominância 
do efeito vocal. Fica a onipresença da voz, participando em sua plena 
materialidade (...) modificando daí de alguma maneira as regras da nossa 
leitura. (Ibid, 2001, p. 19) 
 
 

Então o que se encontra por trás disso, senão o testemunho do homem e, 

portanto o valor do homem que faz o testemunho. Quem dá o seu testemunho? A 

voz testemunha, (é a voz dos contadores de histórias), neste caso, serve de guia 

para conduzir os ouvintes integrando-os no imaginário do grupo, pela voz experiente 

de quem já fez o caminho: o narrador que recebeu, por sua vez, a experiência de 

gerações anteriores. A voz, certamente, oferece uma experiência sensível à sua 

audiência, pela autoridade e sabedoria das palavras de quem a diz, portanto ela é 

um principio diretor a serviço da comunidade.  

 

 

1.1.3 A Voz Humana constrói palavra que se faz ver 

 

Conta de novo...Conta aquela... 

Conta outra vez.... 

 

Dada a importância da voz para a palavra “bem-dita”, continuamos nos 

estudos sobre a voz humana, com Paul Zumthor (2001). É ele ainda quem nos fala, 

poeticamente, sobre as possibilidades da voz. Vimos que no decorrer da evolução o 

que se vê é que a oralidade faz nascer a escrita. É possível pensar que os primeiros 

arquivos ou bibliotecas do mundo foram os cérebros dos homens. Zumthor diz que 

“a voz humana é o que nos faz ver os objetos” (p. 75). Talvez por isso, o autor a 

considere como a “beleza interior do humano” (ibid.) que tomada o mais perto da 

fonte, em verdade, pode ser concebida com particularidades próprias de cada 

contador. Essas particularidades envolvem uma habilidade (por meio da palavra) 

que carrega os ouvintes para dentro de suas próprias imagens. Por exemplo, ao 

ouvirmos um conto com a imagem de uma bruxa, certamente veremos a bruxa que 

existe em cada um nós. Ouvir um conto é um passeio pelo mundo interno. Pode-se 

dizer é um exercício para despertar a nossa imaginação, como diz Duran (1988).  

 

O conto é uma palavra prazerosa de se escutar – reconhecida por muitos 
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contadores de histórias como a palavra “bem-dita” – além disso, também é poderosa 

e comovente, para nós ajudar, dizia minha avó, a raciocinar, sobre as coisas da vida. 

É fácil notar que esses valores vêm da cadeia de transmissão da qual os narradores 

tradicionais fazem parte. À voz, nessas comunidades, é outorgado o valor da 

verdade que é oferecido pelo impacto e sonoridade da palavra, com a autoridade da 

presença do narrador. Isso quer dizer que o que se faz ver é apresenta a sua 

verdade. 

 

Observamos o consenso entre os contadores de histórias, colaboradores 

desta pesquisa, sobre a voz. Eles dizem: a voz é a palavra que se faz ver e muitos a 

adjetivam como: palavra contadora. O termo palavra é muitas vezes utilizado para se 

referir especificamente a “palavra dos contadores de histórias” ou a “arte narrativa”, 

como diz Hindenoch:  

 

Contar é uma Arte da Palavra, da mesma forma que a Poesia. Mas trata-se 
de uma palavra particular. A “Palavra Contadora” é uma palavra carregada 
de élan, de entusiasmo. É uma palavra profunda, poderosa, mágica (2001, 
p. 301).  

 

A palavra é então concebida, como histórica e social naquilo que une os seres 

humanos e, pelo uso que se faz dela, modula a cultura comum (Zumthor, 1993), com 

a finalidade de manter a continuidade de determinadas concepções de vida.   

 

Zumthor escolheu como objeto de estudo, no campo da teoria e da crítica 

literária: a voz. Definiu as estruturas e interfaces da narrativa, sob o ponto de vista 

da voz que relata e identifica a história da cultura de um povo. Considerou a 

narrativa e a escrita enquanto formas literárias cada qual com suas especificidades. 

Contudo, a tese e o relevo da pesquisa do autor estão para a função da voz, da qual 

a palavra é a manifestação mais certa, e, ainda que não seja a única expressão 

cultural e nem a mais vital; foi concebida como “a senhora” que, manifesta a fala, por 

quem quer que pretenda uma história narrar. 
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1.1.4 Lá onde não existe a escrita o homem está ligado à palavra. 

 

 

“Na  África, cada velho que morre 

É uma biblioteca que se queima”. 

 

Amadou Hampâtè Bâ 

 

 

O homem está ligado à sua palavra. Evidentemente essa seara pertence às 

sociedades de tradição oral, onde a palavra é a força e, onde o homem está ligado à 

palavra que profere. Lá onde a coesão da sociedade repousa no valor e respeito 

pela palavra. Nas sociedades de cultura oral, a palavra dita12 não é simplesmente 

uma fala qualquer; mas uma fala carregada de substâncias, já que a fala nunca é 

vazia, e, nunca é vazia porque falar é pensar13. Essa fala, portanto, é carregada de 

significados que atribuem valores os homens das respectivas comunidades. Valores 

entremeados nos discursos de quem fala e na validação de quem ouve. Nessas 

vozes a palavra, constitui, portanto, uma situação que é mais do que a verbal e 

muito mais do que meras palavras. Trata-se do oferecimento de uma direção.  

 

Observamos que nas sociedades de tradição oral a palavra falada se 

empossa de um valor afetivo-moral que forma e por vezes transformas os seus 

indivíduos. Dizem os especialistas que a palavra falada é carregada de substâncias 

(valores, crenças, credo, etc.) que podem ser reconhecidas, muitas vezes, nos 

contos transmitidos oralmente, principalmente porque guardam símbolos comuns a 

toda comunidade. Então contar histórias é bem mais do uma simples atividade. 

 

 A palavra proferida pelos contos de transmissão oral, muitos deles, 

milenares, estão neste conjunto de interpretação. Eles, os contos, são os tesouros 

                                                 
12

 Quando a comunicação se dá através da palavra oral, nosso centro de percepção mais ativado é o 
auditivo. Uma característica da percepção auditiva –, dizem os mestres na Índia, cuja transmissão 
dos valores mais importantes para as comunidades, se dá oralmente –, é nos proporcionar uma 
experiência completa. O som nos invade por completo, passa por nós. Todo o nosso corpo é uma 
unidade auditiva, porque estamos no centro do campo sonoro. O som preenche também o ambiente 
à nossa volta, dai a força dos mantras. Essa característica responde também pela sensação de 
pertencimento de um grupo social.  
13

 Para Friedrich Mauthner, filósofo alemão, não existe pensamento sem linguagem. Mas, o que é 
pensar (mais do que isso), como pensamos? Nós pensamos com palavras diz Anatole France em Le 
jardin d`Épicure: “só isso é sensual e reconduz à natureza humana”. 
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dos seus guardiões, conhecidos como contadores de histórias. Os contos, 

repassados oralmente, tratam sempre de uma questão, conflito ou uma busca 

comum aos membros do grupo. São veículos de ensinamentos que se realizam pela 

escuta da arte narrativa. Tratam, sobretudo de iniciar os mais jovens em 

compromissos adultos.  A palavra falada não necessita da escrita para ensinar. Sua 

manifestação apresenta os trajetos dos personagens exemplares, o que ajuda no 

crescimento; o que ajuda no fortalecimento quando os membros do grupo, 

necessitam enfrentar questões como o medo, o fracasso, o risco para encontrar o 

seu caminho e, se transformarem ao final da experiência, em seres outros, 

diferentes ou melhores do que no início. Talvez isso se dê porque a experiência de 

ouvirmos uma boa história nos faz experimentar o lugar do protagonista do conto. 

Mas o que se sabe mesmo é que é a nossa própria história que focamos enquanto 

vivemos o relato exemplar. Experimentamos a certeza de que valores humanos, 

fundamentais, estão sendo ensinados pela história.  

 

Nas tradições hindus e africanas, por exemplo, a palavra falada além do valor 

moral tem um caráter sagrado totalmente vinculado à sua origem divina e às forças 

ocultas nelas depositadas. Povos do Kulikoro em Mali, na África, têm em seus 

principais poemas aquilo que diz: “A fala é divinamente exata, convém ser exato 

para com ela. A língua que falsifica a palavra vicia o sangue daquele que mente” 

(HAMPATE BÁ, 1994, p. 201). O sangue simboliza, portanto, para esse povo, uma 

força interior vital, cuja harmonia é perturbada pela mentira: “Aquele que corrompe 

sua palavra, corrompe a si próprio” (ibid.). Quando alguém pensa uma coisa e diz 

outra, separa-se de si mesmo criando desarmonia dentro e ao redor de si, dizia 

também a Nega Julia14. Trata-se de uma ciência da vida. Por esse motivo a maior 

parte das sociedades orais considera a mentira como uma lepra moral. 

 

É bom que se diga que todo contador de história (de lá ou daqui) deve saber 

que a voz no conto de tradição oral é “um além da fala”. Quando alguém fala – no 

caso da narrativa de histórias –, há em sua voz outras falas: presentes, passadas e 

também futuras e o relatar implica que o acontecido seja trazido para a construção 

do presente. É a voz que carrega em si outras vozes: a de uma memória muito 

                                                 
14

 Nega Julia é a contadora de história da minha infância.  
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antiga, às vezes primitiva que criou uma “boca falante”. Ao criar uma “boca falante” o 

homem cria cultura, que para Geertz é a própria mente humana: “um homem sem 

cultura é um homem sem mente” (1989, p. 57) pontua o autor.  

 

E também Jousse (1974), sobre a oralidade, chamou atenção para as culturas 

“verbo-motoras” – termo que, segundo Ong (1998), usou para se referir 

principalmente às culturas antigas: hebraica e aramaica e outras adjacentes, que 

tinham algum conhecimento da escrita, mas permaneciam basicamente orais. 

Nessas culturas, Jousse apud Ong observou que:  

 

Ao contrário do que ocorre nas culturas de alta tecnologia o 
desenvolvimento da ação e atitudes dependem significativamente mais do 
uso efetivo das palavras e, portanto, da interação humana e, 
significativamente menos do contato não verbal, muitas vezes 
predominantemente visual do mundo objetivo das coisas. (1998, p.8). 

 

 

  Isto que dizer que através das histórias, somos unidos ao outro – a homens e 

mulheres, a animais e anjos, a seres de outras épocas e culturas, e o mais 

importante, por elas, aprendemos a nos enxergar sob uma óptica diferente, pois uma 

boa história não pode ser definida segundo o seu motivo, mas pelo caminho que 

conduz, como aprendemos.  

 

A palavra que aparentemente é tão frágil prova de maneira irrefutável que a 

comunicação entre os homens é essencial à sua própria natureza. Portanto o 

impulso de contar histórias deve ter nascido, com o homem, no momento em que ele 

sentiu a necessidade de compartilhar com outros homens as suas experiências e 

notou que essas poderiam ter significação para os demais. Assim a palavra desde 

sempre se impôs ao homem como algo mágico com um poder que permite 

compartilhar experiências e compartilhar a vida, em rituais de afeto, respeito e 

cumplicidade. Disto tudo é feita a arte de contar histórias. Então o conto é arte da 

palavra que se expressa na relação com o outro.  

 

As minhas antigas contadoras de histórias (Nega Julia e minha avó), me 

ensinaram, como também aprendi estudando as sociedades de tradição oral que os 

contadores de histórias “homens da palavra” têm as suas almas irmanadas, vibrando 
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na mesma frequência. Na sintonia da palavra, com compaixão. Compaixão em 

grego quer dizer sentir com o outro, sofrer com o outro, estar com almas irmanadas; 

apoio mútuo, por isso a arte da palavra que é a arte universal, anuncia esse tipo de 

relação. Aprendemos com eles, homens da palavra, que esta é a arte mais universal 

e mais permanente; a que fica e não a que morre como tantas. 

 

 

1.1.5 Tradição e Transmissão oral 

 

O trabalho do contador de histórias 

É viajar nas histórias para 

Curar almas no caminho do tempo. 

 

 

O homem desde que é homem contou histórias. Desde sempre houve a 

indispensabilidade de expressar a eterna necessidade de dizer a vida de dialogar 

com a natureza e de apresentá-la por muitas histórias que de boca em boca foram 

perpetuando, costumes, crenças e valores.  

 

Nos séculos XVII e XVIII, as pessoas ainda eram iniciadas, como indica a 

obra: Os Andarilhos do Bem, de Ginzburg (1990), através de uma voz e de um sinal, 

uma linguagem visualmente simbólica regida pela oralidade. O poder da voz ouvida 

era grande. Essa voz deve ser compreendida como a memória de uma tradição que 

persistiu pela memória oral. Aí, é a voz da memória que fala; que ensina, que inicia e 

que transforma. É a palavra, parte da natureza humana, com raízes bem plantadas 

no mundo real.    

 

São evidentes os sinais de que elementos como a voz perpetuada, 

“alimentam palavras” e com elas a interação humana, já vimos. Contudo é 

importante destacar que a palavra além de estreitar os laços sociais, alimenta os 

sonhos humanos. Tempo, lugar e pessoas sintetizam um conjunto como uma tríade, 

que cria um movimento próprio, do celeiro das narrativas orais, tranquilamente 

localizadas na tradição da transmissão oral dos povos de antigamente. Então, o 

desejo é o de perguntar sobre a tradição que alimenta os sonhos dos humanos: o 

que é tradição oral? Os narradores de antigamente como nega Julia e minha avó, 
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como já as ouvi dizer, responderiam: é a grande escola da vida, cujos ensinamentos 

são transmitidos pela fala e muitas vezes nas “conversas de histórias” que revelam 

os sonhos e desejos humanos.  

 

Percebo com Grubacic (2006) que o termo tradição não se traduz somente 

pela compreensão do elemento conservador propenso a um comportamento 

estereotipado, mas aquilo que: “diz respeito à nova e criativa forma de reviver a 

experiência da tradição” (p.19). É bom observar que na tradição do contar histórias 

há um poder criador com a dupla função de renovar pela conservação. É o passado 

que constrói o presente e nesta construção sempre há algo de quem cria ou recria o 

passado.  

 

Seguindo ainda os passos do especialista em literatura oral medieval, 

Zumthor, temos a necessária compreensão entre tradição oral e transmissão oral no 

âmbito das narrativas orais. Por tradição compreende-se a duração dos fatos. Já 

transmissão, está relacionada, neste caso, ao que o autor chamou de performance, 

de quem conta: desempenho do ato de se narrar algo para alguém. Isto tem a ver 

com renovação, pois que depende sempre da (re) criação do contador. Então, 

performance se diz quando a transmissão e a recepção (quem conta e quem ouve) 

coincidem no tempo e no espaço, implicando numa “inovação” própria de cada 

narrador. Dessa forma, tem-se uma situação de performance, e sua evolução 

depende do reconto do conto com “estilo” de cada contador de histórias, porque, 

como o vento leva o barco, é a voz do contador que sempre conduz (ainda que os 

contos sejam os mesmos) o imaginário da audiência por novos caminhos, porque a 

fábula transmitida pode ser a mesma, mas a palavra que diz o Era uma vez é 

sempre outra. Implica, portanto em uma performance – própria de cada contador. 

Isso me lembra da seguinte história: 

 

Conta-me uma história – pedia-lhe a moça. 
- Tenho de pensar! Respondia-lhe. 
Ora acontecia que, por vezes, o tempo que levava em sua meditação era 
longo demais para ela, que se zangava. Mas ele balançava a cabeça e 
respondia impassível: 
- Você deve ter um pouco mais de paciência. Uma boa história é como uma 
boa montaria. A caça brava fica escondida e é preciso armar emboscada e 
ficar de tocaia horas e horas a fio, na boca dos precipícios e florestas. Os 
caçadores mais apressados e impetuosos afugentam a caça e nunca obtêm 
os melhores exemplares. Deixa-me, pois pensar! 
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Mas desde que tivesse meditado o tempo bastante e começasse a falar, 
não mais parava enquanto não tivesse contado a história completa, que 
corria ininterrupta e fluente como um rio descendo montanhas abaixo e em 
cujas águas tudo se reflete – desde a pequena folha de grama até o azul da 
abóbada celeste (...) 
Convertia-se num ser todo-poderoso assim que iniciava mais uma 
demonstração de sua arte, pois aprendera a arte de narrar no Oriente, onde 
essa função é altamente apreciada e seus praticantes são considerados 
uma espécie de magos.  
Jamais começava suas histórias em países estranhos, para onde o espírito 
do ouvinte não podia voar com força própria. 
Principiava sempre com algo que os olhos pudessem ver; depois, 
imperceptivelmente, levava a imaginação dos ouvintes para onde muito bem 
ele queria, de modo que a narrativa transcorria com naturalidade. Quem o 
escutava absorto em suas palavras, embora continuasse tranquilamente 
sentado, o espírito já vagava alegre e receoso, pelas regiões mais 
fascinantes.  
Assim era a maneira de ele contar suas histórias.

15
 

 
 
 
   

 O que podemos dizer sobre esse narrador? Cada um tem o seu jeito. Mas o 

que é certo é que dois ouvintes não ouvem da mesma maneira. O que se sabe 

mesmo é que cada narrador desenrola, ao narrar um conto, uma paisagem; a sua 

paisagem, aquela que cultivou internamente através das palavras que deram sentido 

à sua emoção.  

 

Sobre a tradição, em todos os cantos do mundo existiram pessoas, cuja tarefa 

foi a de preservar a tradição e os antigos mistérios do seu povo perpetuando-os pela 

transmissão oral. Uma pequena história16 nos faz lembrar esse assunto: 

 

Sempre que uma catástrofe visitava o seu povo, o velho homem da aldeia 
dirigia-se para um determinado lugar da floresta e, lá, ele fazia uma fogueira 
sagrada, e lá ele dizia uma oração especial e o infortúnio era assim evitado 
desaparecendo daquele povo. Longos anos se passaram e foi sempre 
assim. Um dia este homem morreu e essa tarefa ficou para o homem que o 
sucedeu. Sempre que um infortúnio se aproximava de seu povo ele 
conhecia tanto o caminho para a floresta quanto a oração, mas não sabia 
como acender a fogueira sagrada. Mesmo assim a catástrofe ia embora. 
Assim foi durante longos anos. Tempos depois a responsabilidade caiu para 
um terceiro homem que conhecia o caminho para a floresta, mas não sabia 
fazer a fogueira sagrada e não sabia dizer a oração especial, e mesmo 
assim seu conhecimento foi suficiente para evitar o infortúnio. Um dia este 
homem morreu e em seu lugar ficou outro homem que não conhecia o 
caminho para a floresta, não sabia fazer a fogueira sagrada e não sabia 

                                                 
15

 HESSE, Herman. “O anão”. In: O livro das fábulas. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro, 
Record, s.d. 
16

 Este conto que diz a lenda vem do judaísmo é um conto que Nega Julia gostava de contar para nos 
ensinar a honrar os nossos antepassados. Ela dizia que é importante sabermos das histórias das 
nossas gentes, pois elas poderiam nos ajudar a livrarmos dos infortúnios. 
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dizer a oração especial. Tudo o que ele sabia era contar a história dos seus 
antecessores. E isso foi o suficiente para ficarem livres dos infortúnios. 

 

 

Saber da história e saber a história pode mudar o curso dos acontecimentos 

de toda uma comunidade, como vimos no conto acima. Saber da história implica 

num dedicado conhecimento das necessidades de seu povo (no tempo atual) e 

saber a história implica em não inventar a roda novamente, conforme Eliade (1972) 

preconiza. Ele nos mostra sobre o poder dos antigos narradores das sociedades de 

tradição oral e, sobretudo, sobre a importância dos conhecimentos transmitidos pela 

tradição. Ele diz:  

 

O essencial é conhecer os mitos, porque os mitos nos oferecem uma 
explicação do mundo e do nosso próprio existir no mundo e, essencialmente 
porque conhecer os mitos é aprender os segredos e origem das coisas. Em 
outros termos, aprendia-se não somente como as coisas vieram à 
existência, mas também onde encontrá-las e como fazer reaparecer quando 
desaparecessem (ELIADE, 1972, p.18). 

 

 

Destacamos da fala de Mircea Eliade o conforto que sentimos em saber onde 

encontrar o que necessitamos e não nos esquecermos desse lugar.     

 

É claro que a historicidade do fenômeno da voz é o prestigio da tradição oral, 

cuja linguagem brotou de um ardil da língua, que chegou à modernidade e ficou 

sendo conhecida como: literatura oral, literatura primordial, literatura popular, 

literatura folclórica, literatura infantil, mesmo sem, curiosamente, neste último caso, 

ter nascido para as crianças17, como afirma Paz18 (1995). O fenômeno da narrativa 

de tradição oral, sempre esteve ligado ao signo da convivência, entre os velhos e 

                                                 
17

 Não faz muito tempo, acreditava-se que a criança fosse um homúnculo, cujas diferenças do adulto 
estavam apenas no tamanho.  Áries, conta que as crianças, na idade média, necessitavam trabalhar 
como os adultos para merecer seu pedaço de pão. Na vida diária as crianças estavam sempre junto 
aos homens e mulheres adultos e, participavam de toda sorte desse mundo (1989). 
Indiscriminadamente ouviam todo tipo de histórias. 
18

 Aquilo que depois do século XIX, é denominado literatura infantil, não teve como origem essa 
finalidade. Os antigos contos de iniciação transpuseram seu significado para o conto maravilhoso, 
mais tarde chamado de conto de fadas. Essas “estirpes ambulantes” que já haviam tomado forma no 
segundo milênio a.C., reaparecem nos ciclos medievais como uma grande e aleatória busca do objeto 
maravilhoso que inclui a entrada do herói no Outro Mundo... Os contos perduram por milênios, 
protegidos pela tradição oral, antes de serem compilados pelos estudiosos. “Contos diversos são 
agrupados e organizados em determinadas circunstancias históricas, eles correspondem a um fundo 
arquetípico comum a toda a humanidade.” (Paz, 1995, p. 53). 
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jovens das comunidades, como vimos acima. É bom afirmar que as histórias sempre 

reuniram pessoas que contavam e que ouviam, pela arte da palavra. Uma palavra 

que em sintonia com o grupo tinha a função de mediar e facilitar possibilidades de 

experiências muitas vezes transcendentes. Vejamos como Zumthor apresenta a 

questão da tradição oral: 

 

 

O que se conhece por tradição oral de um grupo social é formado por um 
conjunto de intercâmbios orais ligados a comportamentos mais ou menos 
codificados, cuja finalidade básica é manter a continuidade de uma 
determinada concepção de vida e de uma experiência coletiva sem os quais 
o indivíduo estaria abandonado à sua solidão, talvez ao desespero. (1985, 
p. 4). 

 

Isso significa que a oralidade natural de uma determinada cultura e, mesmo 

de um determinado grupo, é concebida como um conjunto complexo e heterogêneo 

de condutas e de modalidades discursivas comuns, o que determina um sistema de 

representações e uma faculdade de todos os membros de produzir certos signos, 

de identificá-los e interpretá-los da mesma maneira, como um dos fatores de 

unificação das atividades individuais (Zumthor, 1985). Fica, pois, evidente a força 

da experiência coletiva quando da prática da oralidade. Uma prática que outorga ao 

coletivo uma função coesiva, sem a qual o grupo social não sobrevive.  

 

Vimos, então que o contar oralmente é a reminiscência; é a base da tradição 

de onde a transmissão dos valores mais importantes são passados para a 

sociedade.  

 

É preciso ainda observar que a palavra humana é mais do que um simples 

vocabulário, é palavra-e-ação, como dizia o professor Paulo Freire. Observemos as 

suas considerações que julgamos importantes quanto as forças de libertação e/ou 

confinamento que tem o poder das falas. Ele dizia: 

  

Falar não é um ato verdadeiro se não está, ao mesmo tempo, associado ao 
direito à auto-expressão da realidade, de criar e recriar, de decidir e 
escolher e, em última instância, de participar do processo histórico de sua 
sociedade (FREIRE, 1990 p.70).  
 

   

Os contadores de histórias devem ter a referida noção. Por isso pensamos 
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que a função de um narrador ao compartilhar a sua narrativa deve abrir espaço 

para a expressão dos pensamentos e para os atos criativos da sua audiência. Dar 

voz e, portanto vez aos seus ouvintes. Nesse caso o conto serve como um motivo, 

para estimular e aprofundar reflexões.    

 

 Qual seria um caminho? A palavra com seu poder de evocar imagens 

constrói uma ordem mágico-poética, resultado da junção do gesto do corpo com a 

sonoridade da voz, isto atinge a audiência. Este conjunto é capaz de levar o 

ouvinte a uma suspensão temporal e transportá-lo para o tempo afetivo, não-

cronológico, imprescindível para os atos criativos, conforme se sabe dos 

procedimentos arteterapêuticos. Esta capacidade talvez reflita as colocações de 

Hampâtê Ba (1982) quando diz: “Somos feitos de palavras. A profundidade e o 

reverberar das palavras só são possíveis se corpo e palavra forem a mesma coisa” 

(idem p. 234).   

 

Pelas palavras narradas se convoca imagens e ideias da memória de um 

povo, de uma gente; ideias que certamente misturam-se às convenções 

contextuais e verbais de cada grupo, para consagrá-las ou modificá-las, segundo o 

ponto de vista ideológico e cultural de cada comunidade, conforme dizia Paulo 

Freire (1990). Essa convivência tece relações solidárias e favorece a troca de 

conhecimento dispersando atos solitários, como diz o pesquisador Zumthor.  

 

As possibilidades dos efeitos da arte narrativa são inúmeras. Ainda são as 

sociedades da tradição oral que apontam para o exercício da narrativa oral; 

mantém o equilíbrio dos grupos sociais, evitando, assim, sua degradação. É pelo 

reconhecimento de um lugar onde as pessoas vivem juntas, trabalham e 

estabelecem uma relação estável e, vamos por assim dizer, uma relação 

“personalizada” que se constitui a base identitária de um povo. Nesse ambiente 

compartilhado pelo convívio, os feitos que se repetem (por tradição) cria um elo 

que une a comunidade, tornando-se a marca de uma cultura que revela um tipo de 

comunicação (pela experiência) que une e identifica (GRUBACIC, 2006). Nesse 

caso a fala é força que cria uma ligação, como dizem os tradicionalistas: uma 

ligação de vaivém que gera movimento e, consequentemente, vida. Isto quer dizer 

que na tradição oral a fala é a materialização de uma cadência que cria 
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movimentos e significados. Os membros da comunidade dão sentido a essa fala e 

a integram em seu universo pessoal e psicoafetivo.  

 

Como se pode ver a tradição é antes de tudo um movimento lento e contínuo 

que dá sequencia a trajetórias de uma arte guardiã dos ecos do passado 

revivificando-os. A traditio literalmente é passada para frente, como a palavra 

sugere, de uma geração à outra, transmitindo o material para os mais jovens19. A 

tradição oral, como reflete Fabiene Thiery em seu livro Du texte à la voix (2001), 

sempre viajou carregada de sementes. E quem, conta (o narrador – veículo desta 

matéria), jamais está imune a esse movimento (de carregador de sementes do 

passado para o presente), porque sua matéria prima, viva e angulosa, é a palavra 

que transpassou a cultura.  

 

Continuamos a observar contribuições de outros autores para a “palavra 

contadora”, como o linguista, Haan (2001), que se ocupa em afirmar que: “a palavra 

nasce da fusão de quem conta com a palavra. A voz é assim, mãe da palavra e 

geradora de magia. Antes de tudo ela é um instrumento que para soar requer 

energia” (p. 193). Também para Zumthor (1993), a palavra é sopro criador que 

emana do corpo e é sua parte mais leve; ultrapassando sua dimensão acústica; a 

voz é também a parte menos limitada do corpo, diz o autor.  

 

Atualmente a arte narrativa, vinda do sopro criador dos seus narradores, 

recebe alguns adjetivos, dentre eles: “palavra do conto”, como muitos contadores de 

histórias chamam, “palavra-contadora”, “a boa palavra”; “palavra bem-dita”. Com 

esses predicados se nota a continuidade do respeito pela palavra que diz os contos.  

Especialista em literatura como Hindenocg considera que o: “Contar é uma arte da 

palavra como a poesia. A palavra contadora é uma palavra carregada de élan, de 

entusiasmo. É uma palavra profunda, poderosa, mágica” (2001, p. 301). 

 

Vimos, portanto, que a ideia do poder real da palavra, ideia profundamente 

ancorada nas mentalidades dos homens da tradição oral, “gera um quadro moral do 

universo; na palavra se origina o poder da política, do camponês e da semente” 

                                                 
19

 Cf. Capek, 1951, pp. 59-60. 
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(BENJAMIN, 2009, p. 45). Daí que o homem cria significados a partir de uma 

necessidade congênita da importância de se estabelecer como um ser social, 

realidade que o conto de tradição oral, exatamente pela arte que comporta ajuda a 

realizar. A palavra proferida pela voz cria o que ela diz. Isso dá o que pensar sobre 

as contribuições para as futuras gerações.  

 

 

1.1.6 A palavra escrita 

  

O que é escrito, ordenado, factual nunca é suficiente 

 para abarcar  toda a verdade: 

 sempre transborda de qualquer cálice.” 

 

Boris Pastenak 

 

 

No caminho da pesquisa é preciso foco e evidentemente, o que se busca aqui 

é uma compreensão histórico-cultural de um legado, com a preocupação sobre a 

função da oralidade nas práticas narrativas20, onde a escrita não existe.  

 

No mundo contemporâneo atribui-se confiabilidade à escrita, estando o 

estatuto da oralidade apenas para aqueles que gostam de contar histórias para 

crianças, como se fosse coisa infantil, o que denota um sentido de descrédito, 

desconsiderando, aliás, o mundo infantil. Fico pensando que, induzidos pela 

realidade da escrita, na contemporaneidade, é fácil tecer preconceitos pelo que não 

conhecemos e, se for assim, dificilmente nos colocaremos com humildade diante de 

um estudo que consideramos irrelevante. Este pensar nos leva a querer conhecer 

mais e melhor sociedades que vivem pela palavra. Assim oportunamente, neste 

trabalho, faremos uma apreciação ainda sobre as sociedades de tradição oral; 

aquelas para as quais a escrita é irrelevante. 

 

O verbo de antigamente, é aprisionado pela escrita21 e, chega na evolução, a 

                                                 
20

 De antemão sabemos: um bom exercício para a constituição do imaginário; um bom exercício para 
manutenção da memória. 
21

 É preciso que se diga que com Perrault, a cultura escrita procurou tornar imperdível a riqueza das 
culturais orais. Dois séculos depois na Alemanha, os irmãos Grimm tiveram a mesma preocupação.  
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conceitos como os referentes às ideias de Zumthor sobre a oralidade primária e 

imediata: aquela que não comporta nenhum contato com a escrita. Ela se encontra 

nas sociedades desprovidas de sistemas de simbolização gráfica ou nos grupos 

sociais de analfabetos geniais, para os quais, como já vimos, todo o saber é 

transmitido oralmente. Esse, certamente, é o caso do mundo camponês medieval 

até o século XIII, cuja cultura tradicional era preenchida pela arqueocivilização. 

Período em que o verbo se expandia pelo mundo, que por seu meio foi criado e ao 

qual deu vida, conforme aprendemos na Bíblia, “no começo era o Verbo”. Daí 

caminha para o que o autor chama de oralidade mista, quando a influência da 

escrita é parcial – o que situa o manuscrito como a continuidade da oralidade –, 

avançando para oralidade segunda, que por sua vez, comporta a escritura, 

intervindo a ruptura, progressivamente, com a imprensa22 (ONG, 1998). E, desde 

então, a grafia se apresenta como um meio que tende a esgotar os valores da voz 

no uso e no convivo social, basta lembrarmo-nos dos computadores e telefones 

celulares. Os nossos jovens já não conversam mais eles “teclam”. 

 

Destacar e defender a recuperação e a melhoria da oralidade, como ato de 

falar, no qual a produção e a recepção se produzem de forma harmoniosa é também 

pretender resgatar o melhor das tradições orais. Uma colocação sobre a importância 

da oralidade que nos parece pertinente é que as emoções mais intensas e pessoais 

exigem os sons da voz: do suspiro ao murmúrio; o grito revela explosões. Na 

realidade qualquer um sabe que pode trair-se pelo som da voz. Pela voz e não pela 

escrita, em geral, diferenciamos sexo, idades e estados de animo. O que é preciso 

ainda que se diga é que toda língua23 é falada e nem todas são escritas.   Não se 

trata aqui do que venha a ser mais importante: escrita ou oralidade, mas como para 

uma viagem o importante é partir, estar no caminho e chegar, cada passo faz parte 

                                                 
22

 Contudo o sentido do termo escritura não era (e ainda não é) uniforme podendo se referir a 
técnicas, atitudes e condutas diversas, conforme os tempos, os lugares e os contextos eventuais. O 
seu domínio teve lá também o seu caminhar, pois que a técnica da escritura, como nos aponta Ong, 
era tão difícil de dominar e exigia rara competência. Suas diversas fases: composição da tinta, 
dimensão do cálamo ou da pena, e às vezes, preparação do suporte antes de traçar os caracteres. O 
material dava trabalho, ou por sua fragilidade, como a pena, ou porque exigia um longo tratamento 
prévio como o pergaminho (ONG, 1998, p. 99). Disso tiramos que o essencial é que esta “palavra” 
agora muitas vezes com forma de escrita, retorne ao caminho, tornando-se viva novamente, pela voz 
dos contadores de histórias. E se fizermos o caminho de volta encontraremos nessa palavra (agora 
escrita) os ensinamentos de muitos povos.. 
23

 Rigault, A (1973) nos ajuda a compreender que a linguagem é em primeiro lugar um fenômeno oral. 
A linguagem é um fenômeno social. A língua é um sistema de comunicação simbólico. Este sistema é 
uma estrutura com entidades autônoma de dependências internas 
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da estrada para que cheguemos aos atuais rumos do conto de tradição oral. Trata-

se, pois de refletir sobre a importância da oralidade. Vamos considerar que nem 

Homero nem Cervantes estudaram gramática e, o fato de estudá-la não evita que 

um grande número de jovens universitário sejam incapazes de contar, descrever, 

argumentar ou referir-se a fatos ou opiniões sem enfrentar dificuldades. Não 

podemos esquecer que a gramática é posterior, e sem dúvida, sempre menos rica 

do que a língua. Isto quer dizer que nunca a descreve em sua totalidade.   

 

O fato é que, com a escrita veio o risco de a palavra falada se desvitalizar e 

muito provavelmente perder o seu lugar de honra nas relações entre os “homens 

das palavras”. Talvez por isso Zumthor tenha dito: “a tarefa ideal dos medievalistas 

seria convencer-nos dos valores incomparáveis da voz” (ibid., p. 20).  

 

Pelas histórias da África vemos que o homem está comprometido com a 

palavra. Ele é a palavra e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. 

Vamos aos ensinamentos de quem viveu pela palavra:  

 

Não faz a oralidade nascer a escrita, tanto no decorrer dos séculos, como 
no próprio indivíduo? Os primeiros arquivos ou bibliotecas do mundo foram 
os cérebros dos homens. Antes de colocar seus pensamentos no papel o 
escritor ou o estudioso mantém um diálogo secreto consigo mesmo. Antes 
de escrever um relato, o homem recorda os fatos tal como lhe foram 
narrados ou, no caso de experiência própria tal como ele mesmo os narra. 
Nada prova à priori que a escrita resulta em um relato da realidade mais 
fidedigno do que o testemunho oral transmitido de geração a geração. (apud 
História Geral da África. – UNESCO)   

 

 

Queremos ressaltar o pensamento de Amadou Hampâté Bâ, para quem o 

testemunho, seja escrito ou oral, no fim não é mais do que testemunho humano; na 

visão do historiador: vale o que vale o homem. Com ele, concorda Diniz (2001), para 

quem as obras literárias escritas são originarias da literatura da tradição de 

transmissão oral – literatura popular –, isto quer dizer que sua estruturação parte da 

expressão oral, como afirma o tradicionalista. De fato o que importa é que ambas, 

literatura oral e literatura escrita foram, e, são extremamente importantes para a 

mente objetiva e subjetiva do homem de ontem e de hoje. Parece que a questão 

agora fica para o que se perde ou o que se ganha sem os contos da tradição das 

narrativas orais. 
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Nesse caminhar veremos que de todas as histórias (escritas ou narradas) a 

maior e mais significativa é a do próprio homem, simbiose de todas as outras, uma 

vez que segundo o mito, o homem foi feito com uma parcela de tudo o que existia 

antes dele – Somos Maa parte de Maa Ngala24. Todos os reinos encontram-se nele.  

Essa é uma bela história e nos anima para mais esta jornada de estudo com foco na 

história de vida de um humano, transmitida oralmente; história que será apresentada 

no terceiro capítulo desta tese. Mas não antes de apresentarmos os conceitos do 

conto de tradição oral.  

 

 

1.2 O Conto da Tradição Oral 
 

 

“Os contos de fadas..., neles em  

gêneros correlatos germinava o embrião 

de toda a arte literária que  

a humanidade veio a desenvolver” 

 

Ana Maria Machado 

 

 

Para estudar, seja lá o que for, importa investigar a origem e o destino do 

objeto. Desde que nos dedicamos ao estudo do conto, buscamos saber como outros 

estudiosos davam sentido ao que observavam a partir de seus pontos de vista. E 

descobrimos que a multiplicidade de abordagens contribui, principalmente, para a 

ideia de que o conhecimento que se pode produzir sobre um determinado assunto 

depende do ponto de vista de cada um. É preciso que se diga que este trabalho é 

antes de tudo, fruto da nossa experiência como ouvinte – memória da nossa infância 

– e, depois como contadora de histórias. Buscamos, então, visitar outras áreas do 

conhecimento para investigar como sociólogos, etnólogos, antropólogos, cientistas 

das religiões, professores, bem como outros contadores de histórias organizavam 

seus olhares para o mesmo objeto: o conto de tradição oral.   

 

De acordo com os objetivos deste tópico, iremos abordar alguns dos 

                                                 
24

 Mito Africano da criação do homem. 
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conceitos, enfrentando o desafio de traçar um fio condutor, para um retrato do conto. 

Quando não sabemos da origem das coisas a dificuldade é imensa. A origem do 

conto tradicional é uma questão antiga, muito antiga, e, sobre ela nada é tão claro. O 

que se sabe mesmo é que foram muitos os pesquisadores a se debruçarem nesse 

leito, cada um com um interesse e partindo de um ângulo particular. A matéria 

oferece grande fascínio e os olhares para os contos tradicionais são intrigantes, 

como veremos.  

 

Iniciamos com estudiosos da literatura infanto-juvenil, como Coelho (1991) 

para quem antes da palavra escrita, quando as estórias faziam o papel da História, 

como a compreendemos hoje, as histórias narradas levavam a imaginação de cada 

ouvinte a viajar e atravessar mares e fronteiras ocupando e alimentando o 

imaginário do dia-a-dia, ampliando os horizontes. Ao que parece, os contos da 

tradição de transmissão oral nasceram desse fio que costura longos e longos anos 

de existência humana, também pelo imaginário, já que tanto a Bíblia quanto a Ilíada 

e a Odisseia, nasceram dessa tecedura (COELHO, 1991, p. 15). Era o relato que, no 

dizer de Eliade (1996), compunha uma parte imprescindível dos rituais de 

desenvolvimento dos homens na terra. É o que se conhece hoje, por literatura 

folclórica ou popular. 

 

 

1.2.1 Sobre abordagens teóricas do conto de tradição oral 
 

 

A propósito das primeiras contextualizações da origem dos contos de tradição 

oral, é sabido que estes têm sua origem25 nos mitos26 que por muitos séculos, 

orientaram os homens em sua busca de conhecimento do cosmo e de si mesmo. A 

significação original da palavra mythos, tem uma compreensão interessante; no 

dizer de Mutti (1979), provém da raiz mu, da qual se originou em grego, o verbo muo 

                                                 
25

 Para saber mais sobre a origem dos contos de tradição oral ver Giordano. A, 2007. 
26

 Mito é a forma mais antiga de narrativa, diz Campbell, e o seu portento reside no fato de tocar e 
inspirar profundos centros criativos do ser humano proporcionando a compreensão, muitas vezes, de 
si e do mundo. Sua eficácia está manifesta, diz o autor, no mais despretensioso conto de fadas 
(1990, p. 78). É um relato imaginário de feitos realizados por personagens considerados como tendo 
poderes quase divinos, fora do comum, dos mortais, assim como os mitos gregos que contam os 
feitos dos deuses e semideuses na terra e no Olimpo.  
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(“eu me calo”, “eu permaneço em silêncio”). Esse verbo, na forma muéo, significa 

“eu me início nos mistérios”, pois o termo grego para mistério tem a mesma raiz. À 

título de ilustração, a ligação entre mito e silêncio, também aparece na palavra latina 

mutus, segundo o mesmo autor.  

 

A literatura sobre o assunto mostra que nos primórdios da ciência ocidental, 

inspirados nos modelos das ciências naturais os românticos europeus dedicaram-se 

a olhar as produções populares e a buscar a força de suas raízes culturais de 

maneira mais sistemática. Nasceram, portanto diferentes abordagens conceituais 

para o que se conhece como conto de tradição oral, evolução, segundo alguns 

estudiosos, dos mitos.  

 

Podemos em princípio, distinguir os estudiosos que olharam para o conto 

cientificamente daqueles que o admitem impulsionados, digamos, por suas 

experiências criadoras, isto é, eles mesmos contadores de histórias que são, e, 

portanto, lidam com o conto como quem experienciou esse material. Diferentemente 

dos racionalistas esses estudiosos abarcaram tanto o domínio da ciência como o da 

intuição, oferecendo-nos uma visão cheia de significados.  

 

Existem então, algumas categorias de pensadores científicos, como os da 

escola finlandesa. Conhecidos como amigos do folclore, aqueles que prestaram 

atenção às histórias orais e interpretaram a seu modo e ao seu tempo, questões 

relativas à natureza, origens e difusão dessas narrativas. Inúmeras investigações 

vindas dos estudiosos da literatura, historiadores das religiões, linguistas, 

psicólogos, etnólogos, antropólogos e folcloristas promoveram teorias sobre a 

matéria. As contribuições pretendiam chegar à forma primordial de um conto popular 

por meio de registros e classificações de suas variantes e os caminhos de sua 

difusão. Nessa escola Antti Aarne produziu uma obra traduzida e ampliada pelo 

americano Stith Thompson. A obra tornou referência para pesquisadores. The types 

of folk-tale – a classification  and bibliography, publicada em 1928.  

 

Muller (1868), folclorista alemão, defendeu a teoria hindu-europeia que 

investigou os textos literários inaugurais. Para o autor os contos populares são 

derivados dos mitos cosmológicos arianos, nascidos na pré-história da Índia. Muller 
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recorreu aos Vedas27 e, seus estudos foram publicados em volumes entre 1849 a 

1873. Especialista em sânscrito que era, o autor, estudou os livros sagrados da 

Índia, utilizando-se da etnografia, investigou-os como herdados de práticas e 

crenças tribais. É deste autor a hipótese de que a raça original ariana teria se 

difundido da Ásia Central para as regiões da Pérsia. Considerou, então que apesar 

de rudimentares os antiquíssimos textos foram húmus legados para o Ocidente.  

 

A outra teoria é do indianista e erudito Benfey (1809-1881) que, atribui ao 

Panchatantra a origem dos contos, também com sua origem na Índia. Panchatantra 

é uma série de contos didático-moral que existiu por volta do século VI. Essas 

narrativas foram traduzidas para o Persa, no século XII, do Persa para o Árabe, 

depois para o Hebraico, para o Latim e finalmente para as diferentes línguas 

europeias. Coelho (1991) conta que ele traduziu diretamente do sânscrito para o 

alemão e em 1859 outras traduções também apareceram na Europa. Para Benfey, a 

maioria das histórias populares do mundo inteiro, tem sua origem na Índia28, O autor 

estava convencido de que os contos nasceram para dar conhecimentos aos 

príncipes hindus sobre: ética, política e aspectos básicos da vida.  

 

Outro pesquisador, este da França, E. Cosquin (s/d) concorda com Benfey 

(1859), para quem os contos serviam de parábolas para ensinamentos dos monges 

budistas chineses e tibetanos e depois migraram, levados pelos muçulmanos para o 

mundo a fora. Cosquin acreditava que a maioria dos contos de todos, o mundo tinha 

sua origem na Índia. 

 

Ainda na França, outro folclorista de destaque, Paul Saint Yves29 (1923), 

referência dos estudos folclóricos em seu país, formulou a hipótese ritualística30, 

                                                 
27

 Vedas: livros sagrados (hinos védicos) da Índia, escritos em sânscrito, atribuídos à revelação de 
Bhama. São quatro livros que reúnem preces, hinos, fórmulas relacionadas aos sacrifícios e à 
manutenção do fogo sagrado.  
28

 Retomando a teoria de Bentey, o folclorista E. Cosquin afirmou que todos os contos maravilhosos 
vêm da índia, onde serviam de parábolas para o ensinamento dos monges budistas e depois 
migraram, no período histórico, levadas pelos mulçumanos. 
29

 A teoria de etnográfica de Paul Saint Yves que foi a base dos estudos de Propp com a obra 
morfologia do conto de tradição oral.    
30

 Ritos iniciáticos são cerimônias sagradas, adotadas por povos primitivos, durante as quais certos 
Mitos são revividos ou representados por determinadas pessoas (crianças, guerreiros, futuros reis ou 
chefes, etc.), em determinadas ocasiões de iniciação (a uma nova fase da vida, à preparação para o 
combate, ao investimento do poder, etc.), a fim de se tornarem aptas para o que almejam.  
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publicada em 1923. Segundo este autor, os contos preservaram os motivos rituais 

que sobreviveram das instituições religiosas dos povos primitivos. Por exemplo: 

Cinderela e Pele de Asno teriam uma relação com as cerimônias que preparam para 

o ano novo, enquanto que o Pequeno Polegar, Barba Azul e o Gato de Botas, 

conteriam a lembrança de antigos ritos de iniciação. A tese de Saint Yves foi 

retomada e desenvolvida por Propp, folclorista soviético que considerou os contos 

populares como lembranças dos ritos totêmicos de iniciação; veremos 

oportunamente as proposições mais detalhadas de Propp.  

 

Continuando na França (os franceses foram excelentes difusores dos contos 

populares), Charles Perrault (1697), o primeiro a publicar contos tradicionais, 

recolhidos por ele e, muitas vezes assinados pelo seu filho, pois afinal, Perrault era 

um nobre da corte francesa e não poderia escrever para plebeus. Suas composições 

recolhidas do folclore popular foram reescrita com uma roupagem de prosa que se 

espalharam pelo mundo a fora. Esse compêndio foi considerado por Hazard (1949) 

como a primeira obra da literatura infantil.  

 

Os contos de Perrault lançaram moda por volta de 1685, nos salões 

frequentados pelas damas da corte: a moda do conto de fadas; os contos nestes 

locais de mundanidades eram narrativas que se misturavam ao galanteio e às 

lembranças dos contos narrados às crianças pelas amas de leite. Perrault foi o 

precursor da moda dos contos de fadas. Sua obra com o título: Contos da Mamãe 

Gansa, publicada em 1697 pretendia aproximar-se tanto do povo quanto dos nobres.  

Observa-se que curiosamente, no frontispício da edição, está desenhada uma 

contadora de histórias, usando uma touca de ama de leite, segurando a roca de fiar. 

Ela está sentada em frente para três crianças perto de uma lareira de um interior 

burguês. Sobre a porta está pendurada uma placa onde se pode ler: Contes de Ma 

Mère L`Oye (Contos da Mãe Ganso). Como já dissemos eram os contos oriundos da 

tradição popular – que para o povo voltaria –, mas narrados nos saraus noturnos da 

corte, com grande apreciação. Nota-se o nome popular Contos da Mamãe Gansa 

com a intenção de ser mais popular ainda. Como se pode entender, Perrault tinha a 

intenção de atingir não apenas a classe dos letrados, tendo em vista que, no final do 

século XVII, na França a maior parte dos franceses não sabia ler nem escrever, pois 

apenas um terço dos homens e um oitavo das mulheres tinham condições de 
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assinar suas certidões de casamento (DARNTON, 1986). Isto, contudo, nos diz que 

estes contos ocuparam o imaginário de homens e mulheres, de todas as classes 

sociais, durante muito tempo. Avalia-se por isso, a importância de sabermos mais e 

melhor sobre os efeitos desse material, para a vida do homem contemporâneo. 

 

 Nessa busca, vimos que não são todos os literatos a admitirem uma teoria 

para o que se conhece como conto. Há também aqueles que se aproximam de 

teorias bem especificas como o brasileiro Câmara Cascudo (1954) que, como outros 

pesquisadores, partiu da obra dos irmãos Grimm para organizar sua pesquisa e 

classificar as narrativas segundo seus temas: contos de encantamento, de exemplo, 

de animais, facécias, religiosos, de demônio logrado, de adivinhação, de natureza 

denunciante, acumulativos, ciclo da morte e contos de tradição.   

 

Essa história vai muito longe e, pode começar com as determinações gerais 

para uma narrativa, atendendo a questões como as de gênero, tais como: elencar 

características para o conto como o teatro, o cinema e as novelas têm. É bom que 

se perceba que não há nada mais descaracterizador do que isso para o conto da 

tradição de transmissão oral e, por esse caminho é muito fácil perder-se. Num 

passado não muito distante, essa discussão gerou sérias polêmicas sobre 

características e natureza do conto. Isso intrigou de tal forma que, levou alguns dos 

investigadores a elaborar teorias que entre si se contrapõem. Para discutir as 

divergências, estudiosos como Current-Garcia e Patrick escreveram um livro sobre a 

teorização dos contos, em que existem textos selecionados de algumas bibliografias 

propondo questões de forma para os contos e também algo como o rechaço a 

regras e definições prescritivas para os mesmos. No livro What is the short story31, 

além de regras e contrarregras – em função das várias tendências –, uma 

possibilidade de compreensão para os contos aparece como: liberdade e forma, 

enquanto rumo para a compreensão do que venha a ser um conto. Nota-se que, 

essa discussão deteve-se na análise do que se conhece como: conto artístico e não 

conto de tradição oral (tale), embora tenha servido os últimos, como referência para 

                                                 
31

 No século XIX surge um termo específico para a estória curta: short-story e long short story para a 
novela e, o tale, para o conto popular. Esse foi um momento de grande desenvolvimento do conto, 
devido a acentuada expansão da imprensa que permitiu a publicação de textos. Algumas 
características comuns acabaram por agrupar as várias formas de narrar e isso aproximou o conto 
(tale) de um gênero literário. Este novo gênero foi identificado pela primeira vez nos EUA, por volta de 
1880 e designado por Short-story. 



46 

 

a continuidade de um estudo mais específico do conto popular. A questão é que, à 

priori, esses contos não foram “criados” por um “eu” que os qualificasse com a 

liberdade “aprisionante” de uma fôrma.  

 

No tocante ao conto tradicional, o que se tem, dessas discussões, é que 

nenhuma, alcança de maneira convincente uma proposição para o conto de tradição 

oral. Parece que contos dessa natureza, porque guardam uma competência 

narrativa, têm um mistério que está além das hipotéticas interpretações. 

 

 O propósito pela definição, origem, função e idade do conto leva outros 

pesquisadores a inscrevem trabalhos importantes para a visão do conto, que podem 

nos auxiliar. Visitamos os escritos do uruguaio Quiroga (1970) que estabeleceu, 

inclusive, um “decálogo do perfeito contista”. O autor apresenta normas de como se 

escreve um bom conto e com isso postula o que um bom conto deve ter. Alguns 

curiosos na tentativa de aproximar ou encaixar os contos populares (tales) no 

referido decálogo tiveram esta iniciativa, por exemplo, com contos como: A Branca 

de Neve e os sete anões, porém as severas críticas abafaram o assunto e, as 

proposições do contista cabem perfeitamente bem para os contos contemporâneos, 

pois não abarca a complexidade natural do conto de tradição oral. Mas, Quiroga nos 

oferece uma definição, ele diz: “o conto literário é constituído dos mesmos 

elementos que o conto oral, é uma história suficientemente interessante e breve 

para absorver toda a nossa atenção” (1970, p. 114). 

 

Já Mário de Andrade, para quem a questão sobre o que é um conto é 

angustiante (1976), pois que, em sua compreensão, um conto é irredutível a 

receitas, opõe-se a trabalhos desta ordem. Vários autores atentam para esta 

dificuldade de definição do conto. Machado de Assis (1873), por exemplo, dizia: “É 

gênero difícil, a despeito da sua aparente facilidade” (p. 806). 

 

 Ainda entre os estudiosos da teoria dos contos está Julio Cortázar32 para ele 

– conto –, é gênero de difícil definição, mas que apesar disso: 

                                                 
32

 Em 1963, Cortázar fez uma conferência em Cuba na qual tratou de elucidar questões referentes à 
teoria dos contos em geral, discutindo peculiaridades. Alguns aspectos do conto. ( 1974, pp: 147-
163).   
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(...) se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos perdido 
tempo, porque um conto, em última análise, se move neste plano do homem 
onde a vida e a expressão (...) desta vida travam uma batalha fraternal, se 
me for permitido o termo; e o resultado desta batalha é o próprio conto... Só 
com imagens se pode transmitir essa alquimia secreta que explica a 
profunda ressonância que um grande conto tem em nós (1974, p. 15) 

 

 

Ao ver o que o autor apresenta, tem-se a nítida impressão de que ele refere-

se, naturalmente, a um conto de tradição oral. Ele diz: “um conto, em última análise, 

se move no plano do humano no qual a vida é a própria expressão” (idem, ibdem). 

Para o autor definir o que é um conto é difícil, porém, como se vê, isso, não é o que 

mais importa, senão o sentido que o conto nos oferece.   

 

 Voltando ao poeta Mário de Andrade, a ideia do que seja um conto –, 

conforme aponta em Contos e contistas – será sempre: “em verdade, (...) aquilo que 

se batizou com o nome de conto”. (1976, p. 7). Para o poeta, este é um “inábil 

problema de estética literária”. (ibid., p. 27). Na discussão sobre gênero literário, em 

Contos Novos, Mario de Andrade se refere às preocupações de definição do que 

venha ser um conto. Ele inicia o conto: “Vestida de Preto”, assim: “– Tanto andam 

agora preocupados em definir o conto que não sei se o que eu vou contar é conto ou 

não, sei que é verdade” (1976, p. 7). Para o contista a forma do conto é indefinível, 

irredutível a receitas. É insondável e, para quem escolhe uma história para contar: 

ela é verdade.   

 

 Nos estudos das estruturas dos contos, autores como, Casares (1992), 

apontam que existem três acepções de contos. Primeiro: relato de um 

acontecimento33; segundo: narração oral ou escrita de um acontecimento falso34 e, 

terceiro: fábula que se conta às crianças35. Todas apresentam um ponto em comum: 

                                                 
33

 Talvez aqui possamos ter um olhar antropológico querendo entender os acontecimentos. Essas 
narrativas podem ser vistas como uma possibilidade de se refletir sobre os acontecimentos, 
fenômenos da natureza, de onde as coisas vêm, como o mundo e as coisas surgiram. São os mitos. 
São narrativas que têm forte componente simbólico. O que o mito quer dizer não é explicado 
literalmente. Segundo Campbbel os mitos foram criados para dar sentido às coisas do mundo. 
34

 Essa referência do autor nos remete às lendas que são narrações escritas ou orais, de caráter 
maravilhoso, nas quais os fatos são deformados pela imaginação popular ou pela imaginação 
poética. Feitos de heróis, personagens sobrenaturais, vida de santos, etc.  
35

 Na antiguidade os escravos eram regidos pelas “leis do silêncio”, tinham que ocultar qualquer 
mazela que denegrisse a fama da alta sociedade. Assim, por meio das histórias podiam fazer suas 
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modos de narrar, e enquanto tal: são todas narrativas com algo a ser dito. Isto nos 

remete às análises da lógica dos possíveis narrativos de Brémond36 (1972), quando 

inscreve seu trabalho na ordem de que toda narrativa consiste em um discurso 

integrado e numa sucessão de acontecimentos de interesse humano. Vale repetir: 

há sempre algo a narrar por alguém a alguém. É de interesse humano e, em relação 

a um projeto humano e, é, exatamente por essa relação que, os acontecimentos se 

organizam em uma significação estruturada que pode ser encontrada no conto de 

tradição oral, sem, no entanto, corresponder à noção de uma corrente 

inquebrantável quando das sucessões das funções como apontou o formalista Propp 

(1997).  

 

Para Brémond no estudo do conto também se leva em consideração a 

evolução psicológica dos personagens. Então, Brémond entende que o esquema 

canônico de entender o conto não se aplica a todos os contos, como enxerga Propp 

(1997). Com isso o autor apresenta, em 1966, um estudo no qual propõe uma 

sequencia de três fases cada qual como uma possibilidade de compreensão para do 

conto. O modelo de Brémond é o modelo actancial37: uma obra de semântica 

estrutural para análise do conto. Contudo indagamos: mas ao que leva isso? A 

nosso ver o conto permanece maior na sua totalidade significativa.  

 

O trabalho de pesquisa dos estudiosos revelou e registrou muito sobre as 

histórias e andanças dos contos, e por isso o conto de tradição oral ganhou forma 

literária, concebida hoje, por diferentes nomes38 em diferentes línguas. O conceito 

de conto, comum a todas elas, foi estabelecido no século XIX, na Europa, quando na 

Fundação Helsinque, na Alemanha, por volta de 1907, deu-se um estudo sério sobre 

os contos populares. Nessa época, os amigos das tradições populares da sociedade 

                                                                                                                                                         
críticas sem o risco de serem sumariamente mortos. Usando os animais como protagonistas, as 
críticas sociais eram mais bem aceitas, já que não eram dos homens que se estavam falando. 
Fábulas surgiram com lendário Esopo que viveu no século VI a. C. na Grécia Antiga. Obra didático 
moral que utiliza animais com características humanas.  
36

 Bremond, em 1973, deu continuidade ao trabalho de Propp, aperfeiçoando o sistema morfológico 
do conto maravilhoso. 
37

 Actancial refere-se a uma lógica de análise semântica do conto. Análise estrutural.  
38

 Marchen, em Alemão; conte de fées, em Francês; fairy tale, em Inglês. Cuentos de hadas, racconto 
di fata, na Itália. Em Portugal e no Brasil, surgiram no final do século XIX como contos da carochinha. 
Câmara Cascudo as chamou de contos de encantamento. Mas na verdade hoje são popularmente 
conhecidos como contos de fadas ou como contos maravilhosos, sem nenhuma distinção entre as 
duas formas.  
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Alemã, bem como os da escola finlandesa prosseguiram com o que já tinha iniciado 

Perrault, na França e Jean B. Basile39 (1674), na Itália. Destaque-se, entretanto, que 

o trabalho dos irmãos Grimm foi fundamental para essa construção. 

 

Os amigos do folclore estenderam seus estudos para a pesquisa das 

tradições de cada nação, a partir da coletânea dos Irmãos Grimm; um caminho 

percorrido que tinha dado certo, mais fértil. Isso, inevitavelmente, acarretou estudos 

mais aprofundados com a constatação da existência de narrativas orais em diversas 

comunidades que mereciam ser registradas; cresceu o interesse pelo conhecimento 

das tradições de muitos outros povos. O conceito de conto passou a ser utilizado em 

todas as pesquisas com base no trabalho40 (coletânea Kinder-und-haus-marchen – 

contos para crianças e famílias) de compilação dos irmãos Grimm, no qual ficou 

estabelecida a expressão essencial que define a forma conto como é conhecida 

atualmente (JOLLES, 1976).  

 

Para situar este imaginário em cenário brasileiro temos que Brandão, em A 

Presença dos Irmãos Grimm na Literatura Infantil e no Folclore Brasileiro (1995), a 

exemplo dos Irmãos e, outros estudiosos de toda a Europa, mostra que em Portugal 

também surgiram, a partir do século XIX, coletâneas de narrativas populares de 

alcance regional e nacional. Ao mesmo tempo folcloristas e etnólogos brasileiros 

começaram a trabalhar de forma semelhante deste lado do mar. Entre outros, Couto 

de Magalhães (1876), Juvenal Galena (1865), Barbosa Rodrigues (1890-1894). O 

mais destacado é Silvio Romero41, fundador da “escola Alemã” de folclore, e autor 

dos livros: “Cantos Populares do Brasil” (1882) e “Contos Populares do Brasil” 

(1883). Anos depois os métodos utilizados pelos Grimm, em suas compilações, 

viriam a facilitar os estudos comparativos de Câmara Cascudo, considerado por 

muitos o maior folclorista do Brasil, com cerca de 150 livros publicados. Este autor é 

um nome importante no que diz respeito a recolha e estudos dos contos tradicionais 

                                                 
39

 Jean-Baptiste Basile escreveu em 1634, contos de entretenimento para crianças que foram 
publicadas em dois volumes em 1634 e 1636 sob o pseudônimo Gian Alesio Abbatutis. Seu conto 
mais conhecido é Pantameron.  
40

 O trabalho dos irmãos alemães é produto do romantismo que na época buscava descobrir a beleza 
e a força viva da realidade popular nacional. 
41

 Silvio Romero com Clóvis Bevilacqua e Tobias Barreto fundaram a escola que teria como discípulo 
o filólogo e historiador João Ribeiro, que realizou na biblioteca nacional, em 1913, o primeiro 
concurso de folclore no Brasil, ali disseminando amplamente as ideias dos Irmãos Grimm a respeito 
do assunto (Brandão, 1995, p.38) 
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brasileiros. Já Romero utilizava em seus estudos o critério antropológico-racial – 

segundo a temática – como o esquema de Aarne-Thompson, utilizado por grande 

parte da Europa, isto é aproximação dos contos a possíveis procedências 

estrangeiras.  

 

Do século XIX para cá, houve, no âmbito da ciência, uma grande quantidade 

de pesquisadores que se utilizaram dos vários métodos de abordagem sobre o 

conto: temático, estrutural, arquetípico ou funcional. Os estudiosos pretenderam 

encontrar as vias de sua difusão, para chegar, à forma primordial do conto de uma 

maneira cientifica, já que o interesse pelo caso havia se propagado por vários países 

da Europa, e podiam ainda contar com a especialidade de várias áreas do 

conhecimento, conforme apresentamos. 

 

 A história continua e vejamos ainda, outros autores, já que conceitos e teorias 

ajudam a enxergar melhor o objeto e a pensar as suas ordenações. Participa ainda 

da categoria racionalista42, o estudioso e formalista russo Vladimir Propp43 com sua 

pesquisa editada no livro: A morfologia do conto, lançado primeiramente em 1928, 

na Rússia. O trabalho de Propp passa despercebido na Europa Ocidental até 

meados do ano sessenta, quando Levy-Strauss e Greimas consagram a ele artigos, 

apoiando-se numa tradução americana. Os autores adotam a obra de Propp pela 

sua pertinência estruturalista. O morfologista parte de uma centena de contos 

maravilhosos (1826-1871), da coletânea Afanassiev e através dos estudos das 

partes constitutivas de cada conto, consegue esboçar um modelo geral de descrição 

e de funcionamento que permite classificar os contos, segundo as suas estruturas e 

não segundo o assunto. No trabalho das bases para o conto – entenda-se aqui 

                                                 
42

 Entendemos o racionalismo como uma doutrina segundo a qual nada existe que não tenha uma 
razão de ser, de tal forma que nada existe se não passar pelo crivo das evidências comprovadas. 
Pensamento que não deixa de levantar muitos outros problemas como: o fantástico seria irracional ou 
racional? Quanto o maravilhoso: o irreal não corresponde a uma realidade exterior objetiva, mas 
subjetiva. O irreal, no caso dos contos de tradição oral, é sempre relativo a determinado espaço de 
tempo, lugar. O maravilhoso é então, o irreal no sentido estético daquilo que é apenas imaginável: o 
que não é visível aos olhos de todos, que não existe para todos, mas que é criado pela imaginação. 
43

 Propp participou do formalismo russo, movimento de curta duração (1915-1930) que em muito 
influenciou o Estruturalismo. Publicou Morfologia do conto maravilhoso em 1928, período em que o 
movimento formalista já estava em declínio. Escreveu também, fruto de longa pesquisa: As raízes 
históricas dos contos de fadas (1946) Suas obra influenciaram muitos pesquisadores, no final da 
década de 1950. Suas pesquisas foram referência e também objeto de críticas para autores como: 
Tzvetan Todov, Claude Brèmond, Greimas, Haroldo de Campos, Philip Rhodes e Claude Lévi-
Strauss. 
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conto tradicional – apresenta sua morfologia44. Estudou especialmente os contos 

russos empenhando-se em estabelecer as partes que constituem o todo e as 

relações entre as partes e o todo. Essa é uma definição utilizada em botânica, mas 

que Propp utilizou em seu trabalho, descrevendo o conto maravilhoso segundo as 

partes que o constituem, e as relações destas partes entre si e o seu conjunto 

(PROPP, 1984, p.25), como é próprio de um pesquisador racionalista. Buscou em 

suas pesquisas desvendar os mecanismos por trás da profusão dos contos, 

procurando semelhanças entre os contos oriundos de cultura e geografias ao redor 

do mundo. Nesse estudo considera formas para determinar as constantes e 

variantes dos contos a partir de suas estruturas e sistemas e, neste sentido a 

permanência da forma do conto maravilhoso. Parece-lhe necessário descobrir as 

leis das estruturas que regem toda a narrativa. No estudo, Propp encontrou “os 

elementos que compõem o conto e suas funções constantes cuja, sucessão, é 

sempre idêntica” (1997, p. 60). O conto maravilhoso seria, então, o que apresenta 

estas funções em determinada ordem de sequencia, que não se altera. O 

pesquisador constata que “é possível que um conto não apresente todas as funções, 

mas é impossível que a ordem das funções, seja modificada (1997, p.62)”. Isso 

determina os movimentos do conto. Com isso, o autor apresenta o que entende por 

conto maravilhoso:  

 

Do ponto de vista morfológico, podemos chamar de conto maravilhoso, a 
todo desenvolvimento narrativo que, partindo de um dano ou uma carência 
e passando por funções intermediárias, termina com casamento ou outras 
funções utilizadas como desenlace. A função final pode ser a recompensa, 
a obtenção do objeto procurado ou de modo geral, a reparação do dano, o 
salvamento da perseguição, etc. (1984, p.85). 

 

 

 Para quem está familiarizado com os contos de fadas, fica fácil visualizar a 

definição de Propp, quando se pensa, por exemplo, em um conto como: A Bela 

Adormecida ou Pele de Asno, pois que, são visíveis as passagens; mas, essa 

definição para conto, não nos parece assim tão simples para contos que nem 

sempre acabam com final feliz. Propp esteve ocupado em determinar as ações e 

personagens constantes nos contos de tradição oral e a partir disto chegou a sua 

forma estrutural. Estabeleceu trinta e uma funções e sete tipos de personagens. 

                                                 
44

 Convém lembrar que morfologia quer dizer, estudo das formas, no caso, dos contos estudados. 
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Para tanto se deteve nas análises comparativas explicando vinte casos de 

transformações dos elementos nos contos fantásticos. Observou que tais 

acontecimentos se dão pelas alterações das formas fundamentais: reduzindo, 

deformando, invertendo, intensificando ou enfraquecendo as ações das 

personagens; ou ainda por substituições e assimilações.  

 

Portanto, há uma preocupação em Propp tão somente com as formas 

estruturais do conto, que por sua vez apresentam outras questões tais como: a de 

distinguir entre o que é da fonte e o que é aquisição posterior do conto maravilhoso. 

Esse estudo leva Propp a enveredar pelos estudos dos ritos de iniciação e a 

conceber um caráter religioso para todos os contos. Contudo, Eliade (1991) diz que 

a estrutura iniciática dos contos, apesar de evidente, se refere a um cenário 

imaginário, exprimindo um comportamento arquetípico da psique humana. 

Oferecendo um exemplo, Eliade considera que Propp fala de iniciações totêmicas; 

mas esse tipo de iniciação era rigorosamente fechado a mulheres. Porém não 

podemos deixar de nos lembrar de que uma das personagens principais, dos contos 

russos, é justamente a velha bruxa Baba Yaga, ou seja: uma mulher. Isso quer dizer, 

lembra-nos Eliade, que não encontraremos jamais nos contos a lembrança exata de 

certo estado de cultura (idem, p. 37). 

 

Mas qual é o interesse desse tipo de análise? A nosso ver, pode satisfazer 

nossa curiosidade intelectual que deseja compreender melhor a mecânica do conto, 

mas, o autor não ultrapassa as fronteiras das estruturas e não se dá conta de 

estudar os significados mais profundos guardados no conto. Propp esteve apenas 

nas fronteiras da realidade com o conto; contudo, o conto de tradição oral parece 

guardar mistérios que estão para além dessas fronteiras e de suas estruturas. 

Parece ter uma força de encantamento que guarda um sentido que nem mesmo o 

homem moderno, passa isento por esta experiência. 

 

Contribuindo com mais um ponto de vista, temos André Jolles que nos diz:  

 

(...) esse universo da realidade não é aquele onde se reconhece nas coisas 
um valor essencial universalmente válido; é antes, o universo em que o 
acontecimento contraria as exigências de uma moral ingênua, o universo 
que experimentamos ingenuamente como imoral. Pode-se dizer que a 
disposição mental do conto exerce aí a sua ação em dois sentidos: por uma 
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parte, toma e compreende o universo como uma realidade que ela recusa e 
que não corresponde à sua ética do acontecimento; por outra parte, propõe 
e adota outro universo que satisfaz a todas as exigências da moral ingênua. 
A forma do conto é justamente aquela em que a disposição mental  em 
questão se produz com seus dois efeitos: a forma em que o trágico é, ao 
mesmo tempo, proposto e abolido. (1976, p. 201) 

 

 

 Parece-nos que esse tipo de análise dirige os olhares dos pesquisadores para 

a utilidade das coisas e isso afasta-nos da percepção flexível que tínhamos quando 

éramos crianças. (A criança quando brinca, faz parte dessas brincadeiras, investiga 

possibilidades e, nas brincadeiras assumem diferentes personagens; conferem 

diversas funções aos objetos e está continuamente investigando sua relação com o 

mundo.) A pergunta imaginativa não leva diretamente para o que é, mas para o que 

pode ser. “E se fosse possível?”. O lugar de onde as crianças olham para as formas 

das coisas é um lugar de flexibilidade imaginativa que conduz a descobertas 

técnicas, científicas, artísticas, que ampliam as compreensões.  

 

Vejamos como é diferente o olhar de Benjamin para o conto de tradição oral: 

 

O conto de fadas dá-nos noticia dos ritos mais antigos que a humanidade 
insistiu para espantar o pesadelo que o mito depositara em seu peito. 
Mostra-nos, na figura do bobo, como a humanidade se faz de boba diante 
do mito; mostra-nos na figura do irmão mais moço como aumentam suas 
chances em relação ao tempo mítico primitivo; mostra-nos na figura daquele 
que parte para aprender o temor que as coisas de que temos medo são 
transparentes; mostra-nos na figura do inteligente que as perguntas que o 
mito faz são simplórias, a pergunta da esfinge; mostra-nos a figura dos 
animais a criança do conto de fada, que a natureza não está obrigada 
apenas em relação ao mito, mas prefere reunir-se em torno do homem. ... O 
conto de fadas ensinou há tempos, a humanidade, e ainda hoje ensina às 
crianças a enfrentar os poderes do mundo mítico com astúcia e 
superioridade (1983, p. 70). 

  

 

Trata-se, pois, de um contato com forças da imaginação que não se prende a 

uma só visão, mas ao contrário reflete uma disposição que pode encontrar algo além 

das estruturas. Os contos maravilhosos, então, trazem em seu bojo e têm por tema 

uma questão existencial ou ética, imediatamente decifrada por uma sensibilidade 

que vai além das formas. É uma forma para nutrição como diz Hampâtè Bâ:  
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Os mitos, contos, lendas (...) frequentemente constituem para os sábios dos 
tempos antigos um meio de transmitir, ao longo dos séculos, de uma 
maneira mais ou menos velada, pela linguagem de imagens, os 
conhecimentos que recebidos desde a infância, ficarão gravados na 
memória profunda do indivíduo, para ressurgirem, talvez no momento 
apropriado, por um novo sentido (...). Eles são as mensagens de ontem, 
destinada ao amanhã, transmitidas no hoje (1994, p. 248). 

 

 

 Como Amadou Hampâtè Bâ, Eliade (1995) afasta-se do pensamento 

puramente racionalista. Para ele, os estudos dos formalistas tratam de uma busca 

infecunda, que não traz à luz a natureza essencial do fenômeno estudado. Para o 

historiador das religiões o que interessa é o comportamento do homem com relação 

à vida, tal como nos aparece nos contos tradicionais – porque de certa maneira, 

cada indivíduo produz o seu próprio real. Por isso mesmo, esse real é fantástico, 

assim como esse fantástico produzido é o real. Para Eliade (1995), teorias 

racionalistas como a de Propp são observadas como uma camuflagem desses 

sentidos, pois embora os deuses não intervenham nos contos com seus nomes, 

como nos mitos originais, continuam a exercer a função nas figuras de protetores 

dos adversários, presentes nos contos de tradição oral como seres fantásticos.  

 

Nelly N. Coelho (1991), com visão formalista, apresenta sua compreensão 

respeitando nos contos o seu cabedal de cunho maravilhoso e fantástico. Ela 

enxerga os contos maravilhosos distintamente dos contos de fadas, embora ambos 

façam parte do que comumente é chamado por contos de fadas, generalizando, 

portanto as temáticas que julga importante esclarecer. Para a autora e estudiosa do 

imenso caudal narrativo simplificado pelos nomes de literatura folclórica ou literatura 

infantil, destacam-se e, é preciso que se ressaltem as duas formas, principalmente 

pela identificação feita entre uma e outra: conto de fadas45 - com ou sem a presença 

de fadas – e, conto maravilhoso. Para Coelho (1991), trata-se de narrativas surgidas 

de fontes bem distintas e isso é necessário que se compreenda. Conto de fadas tem 

sua origem no ocidente (Céltico-bretão) e conto maravilhoso tem origem no oriente. 

Isso dá, sem dúvida, expressão à problemáticas bem diferentes, mas que acabam 

                                                 
45

 A autora acha por bem definir a presença das fadas nos contos, sejam eles maravilhosos ou contos 
de fadas o que julgamos importante para a melhor compreensão dos leitores quanto os assunto que é 
polêmico. Ela diz: “Com ou sem a presença de fadas, o que importa são os argumentos 
desenvolvidos dentro da magia feérica: com reis, rainha, príncipes, princesas, gênios, fadas, bruxas. 
Gigantes, anões, objetos mágicos, metamorfoses, tempo e espaço fora da realidade conhecida”.Isto é 
da alçada feérica.  
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sendo equivocadamente identificadas entre si como iguais. Os contos de fadas e os 

contos maravilhosos no dizer de Coelho, implicam em duas atitudes humanas, nem 

melhores, nem piores, mas diferentes. Vejamos. 

 

Nos contos de fadas o núcleo problemático é a realização essencial do herói 

ou da heroína, realização que via de regra está ligada à união homem e mulher. Por 

exemplo: a princesa ou príncipe sai em busca do consorte, vencendo terríveis 

provas, até que possa desencantar o seu par e ambos se unirem para sempre. 

Desses contos fazem parte severos obstáculos ou provas que necessitam ser 

vencidas, para que o herói (heroína) alcance sua autorrealização, pelo encontro de 

seu verdadeiro eu, que se realiza no encontro do par que encarna o ideal a ser 

alcançado. Isto é o conto de fadas.  

 

Já o conto maravilhoso, com origem no oriente46 (Pantchatantra – IV a.C), tem 

seu núcleo problemático nas questões de sobrevivência: o herói sai em busca de 

satisfação pessoal que, via de regra, está visceralmente ligado às suas satisfações, 

sexuais, materiais: riqueza - joias e beleza. O encontro com possível consorte, neste 

conto é secundário.   

 

Coelho (1991) parece ter bebido na mesma fonte de Cosquin e Benfey, para 

os quais o conto de tradição oral tem sua origem na Índia e migraram para a Europa, 

enquanto Jesen, Wilkler e Stucken alegaram que as narrativas tinham sua origem na 

Babilônia (FRANZ, 1990, p. 15). 

 

Os estudos e observações de Coelho mostram, contudo que, a natureza 

formal dos dois tipos de contos (tanto o conto maravilhoso quanto o conto de fadas) 

está, pois, vinculada a uma ética que se distancia da ética filosófica porque não 

possui um julgamento que inclui uma determinação axiológica dos atos humanos, 

não é uma ética de ação que responda, por exemplo, à pergunta: o que devo fazer? 

Mas, a pergunta seria neste caso: como acontecem as coisas neste universo? O que 

define um juízo orientado para o acontecimento e não para o ajuste de contas. Com 

                                                 
46

 Pantchatantra, em sânscrito, ganha tradução árabe (VII dC) e inglesa (XVI dC); e as Mil e Uma 
Noites circularam da Pérsia (século X) para o Egito (Século XII) e daí para toda a Europa (século 
XVIII). 
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suas contribuições a especialista, que tratou também da origem do conto em suas 

pesquisas, ao que parece, foi além disso. Seus estudos nos ajudam a perceber a 

importância do material em nossas vidas modernas, como uma jornada interna de 

quem parte para se conhecer mais e melhor, a partir da aventura desenvolvida no 

conto o que é a nosso ver, muito maior do que a forma e origem do conto tradicional.  

 

À exceção de Eliade (1995) o manancial que visitamos até agora, denota 

esforços voltados para os estudos comparativos dos elementos formadores do 

conto. As tentativas de fixar as origens, os motivos ou ainda os temas; desde o início 

tem sido a preocupação de grande parte dos estudiosos. Isto nos apresenta um 

conto “desencarnado”, como diz Regina Machado (2004), pois que, há um 

deslocamento da poesia e da beleza que não passam pelos olhares desses autores. 

Apesar do empenho com a matéria, acabam por deslocar a importância e a boniteza 

dos contos, deixando despercebida a riqueza essencial que cada conto oferece e 

traduz, pois como diz Bettelheim (1979), são espelhos nos quais nos reconhecemos 

com nossos problemas eternos e com propostas de soluções que só podem ser 

elaboradas na imaginação.   

 

Examinemos agora, os estudos de André Jolles (1976), com suas atividades 

bem sucedidas, no que tange a sua compreensão do conto de tradição oral. Este 

autor entusiasmou outros buscadores do conto tradicional. Jolles  entende que o 

conto está imediatamente relacionado ao maravilhoso e não pode ser concebido de 

outro jeito. Só por esse entendimento coloca o conto de tradição oral em um 

patamar diferenciado dos demais pesquisadores científicos. Para Jolles (1976) o 

maravilhoso é, como para Simonsen (1987), uma designação para contos de fadas, 

embora impróprio, diz a autora, porque demasiado restrito, já que raramente se trata 

de fadas. Jolles, por sua vez, chega ao conto, outorgando-lhe a prerrogativa de um 

substantivo qualificativo advindo e constituído pela linguagem do povo: conto 

maravilhoso. O autor deixa claro que os contos nos oferecem dados suficientes para 

que possamos enxergar o encontro do conto com uma forma artística que ele 

nomeou de “Forma-Simples-Forma Artística”. 

 

(...) não são (histórias) apreendidas nem pela estilística, nem pela retórica, 
nem pela poética, nem mesmo pela escrita, talvez; que não se tornam 
verdadeiramente obras de arte, embora façam parte das artes; que não 
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constituem poemas, embora sejam poesias; em suma (...) a Legenda, Saga, 
Mito, Adivinha, Ditado, Caso, Memorável, Conto ou Chiste, (...)  se 
produzem na linguagem e promanam de um labor da própria língua, sem 
intervenção – por assim dizer – de um poeta (JOLLES, 1976, p. 20). 

 

 

A categoria definida para o conto de tradição oral em Jolles (1976) recebe a 

denominação de “forma simples”, título do seu livro (1976) que trata da análise 

desse gênero. Jolles investigou a expressão essencial captada por Grimm no conto 

popular, algo que está presente no que chamou de “forma simples” como um fundo 

que pode manter-se, independentemente de ser narrado de diferentes maneiras. A 

“Forma Simples” do conto maravilhoso, para Jolles, é uma forma curta, desenvolvida 

em contexto de cunho social; ele a apresenta como uma necessidade humana para 

o sonho, para o prazer, como uma obra de arte tem a função de suprir:  

 

As personagens e as aventuras do conto não nos propiciam, pois, a 
impressão de serem verdadeiramente morais; mas é inegável que nos 
proporcionam certa satisfação. Por quê? Porque satisfazem, ao mesmo 
tempo, o nosso pendor para o maravilhoso e o nosso amor ao natural e ao 
verdadeiro, mas, sobretudo, porque as coisas se passam nessas histórias, 
como gostaríamos que acontecesse no universo, como deveriam acontecer. 
(ibid, p. 198). 

 

 

 No conto o maravilhoso, ressaltamos, não é só maravilhoso, mas é natural. O 

conto é incompreensível sem o maravilhoso. No maravilhoso é onde realidade e 

ficção não têm limites precisos, mas obedece a uma moral ingênua, oposta ao 

trágico da vida real (1976). Para Jolles essa moral, subentendida, é um ensinamento 

de ordem cultural, social ou religiosa, como para Eliade, e que é transmitida no calor 

da oralidade cuja tradição que lhe deu vida continua a nutri-lo. O conto de fadas nos 

confirma, Jolles, que é também o conto maravilhoso; é um fenômeno que carrega a 

forma oral e, essa forma oral, é componente imprescindível da tradição e da cultura 

de todos os povos, de todas as etnias, de todos os credos, razão de ser a palavra à 

portadora de um sentido. Ela é usada constantemente na sua forma simples de 

conto e insistente pelos contadores. É algo comum a toda a humanidade. Esses 

contos, no dizer do autor, podem ser recontados com as palavras de qualquer 

narrador, sem que o seu eixo desapareça. A tese de Jolles (1976) mostra que o 

conto jamais perde o seu eixo, não importando quem os narre, porque qualquer um 

que o conte, manterá sua forma estrutural que é a do conto e não a de quem conta. 
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Entendemos por forma simples uma narrativa que apresenta uma linguagem 

clara, fluída e aberta, mas, fidedigna aos fatos alegados, com capacidade de 

renovação constante, segundo o lugar aonde chega. Daí o conto ser fluído e móvel. 

Isto lhe dá a possibilidade de ser entendido, por todos que os ouçam. Nas 

considerações de Jolles: sem se desmanchar; conforme também acredita Lopes 

(1983, p. 47). Esse tipo de conto não leva a marca do eu criador como as novelas47 

que são produtos de personalidades na ação do criar. Para Jolles (1976), o conto 

tem como característica três pontos principais: 1 - a mobilidade, isto é, o conto é 

transmitido oralmente, através dos séculos, por sua fluidez; 2 - a generalidade: pode 

ser recontado com as palavras do contador e, por fim, a 3 - pluralidade: ou seja, o 

conto é entendido por toda a audiência sem perder sua essência. Em suas análises 

sobre os contos, Jolles, aponta que filólogos, como Jacob Grimm48 (1812), também 

perceberam que no conto há um “fundo” que pode manter-se perfeitamente idêntico 

a si mesmo (como uma impressão digital), até mesmo quando é narrado por alguém 

que não se pretende contador de histórias – ele não se desmancha49. Não há uma 

renovação radical da matéria prima, como diz Lopes (1983). Portanto, o conto 

simples é também um conto maravilhoso: uma narrativa breve, clara, direta e 

compacta, isto é: condensada – e o conto artístico – que era chamado de novela 

toscana e de moldura – são duas realidades narrativas diferentes. O trabalho de 

Jolles aproximou o conto de tradição oral à poesia natural dos humanos. (1976, p. 

186).  

 

Para muitas das questões sobre o conto de tradição oral os especialistas têm 

olhares e respostas variadas; segundo suas formações, culturas, suas origens e 

suas personalidades. É o caso de J. Tolkien (1978), ele mesmo, um criador de 

histórias maravilhosas. Ancorado, como Jolles, no poder fabricador da cultura tem 

                                                 
47

 Novela é para Jolles a “forma artística” que leva a marca do seu eu criador. È produto de uma 
personalidade. Para o autor a novela procura de modo geral contar um fato ou incidente 
impressionante de tal maneira que este incidente seja mais importante do que as personagens.  
48

 Trata-se dos irmãos Grimm, catedráticos da Alemanha que compilaram contos populares no século 
XVII. 
49

 Gostaria de observar, neste ponto, que o conto realmente não se desmancha, conforme diz Jolles, 
enquanto o narrador, por exemplo, narrá-lo respeitando sua cadência natural, ou seja, sem retirar da 
narrativa, por exemplo, partes importantes, isto é: recortar o conto para diminuí-lo ou mesmo 
aumentá-lo, pois ai tratar-se-ia de outro conto. Este é um ponto que a nosso ver carece de cuidado e 
atenção.    
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uma perspectiva sobre o conto onde a linguagem característica do maravilhoso é o 

veículo por excelência do mistério. Para Tolkien (1978) os contos de fadas referem-

se não às fadas propriamente ditas, e não é porque na realidade, nunca vimos essas 

figuras, que elas não sejam reais; são extremamente reais em nossas experiências 

oníricas –, no terreno em que elas existem contêm muitas coisas: anões, bruxas, 

gigantes, dragões; contêm ainda mares, o sol, a lua, o céu, a terra e todas as coisas 

que estão nela. “Contém vinho e pão e nós homens mortais quando estamos 

encantados (p. 55)”.  

 

Enfim, Tolkien fala de encantamento. Fala da qualidade que chama de Faerie 

e a traduz o mais perto possível de magic. Qualidade que se refere a ser 

indescritível, ou indefinível, mas não imperceptível. O conto de fadas, para o autor, é 

aquele que toca na Faerie, não importa qual seja a sua modalidade: fantasia, 

moralidade, aventura ou sátira. Esta qualidade de faerie nos faz entender o autor, 

está muito próxima do encantamento, aliás, ele diz que, o domínio do maravilhoso 

define-se por sua qualidade de encantamento. Adverte, entretanto, que é preciso 

trabalho, pensamento e uma habilidade especial para operar a fantasia, como 

qualquer criança sabe fazê-lo, pois que, é só colocar a imagem pensada no mundo 

do acreditável. Tolkien (1978) nos ensina que isso tem a ver com a arte da narração, 

cujo narrador leva a audiência a acreditar na nuvem azul que passa pelo céu à 

tardinha – aquele que fala a história precisa ser um bom subcriador. O acreditar é 

então, produto da fantasia, arte do encantamento, que se realiza num mundo 

artístico em realidade. Diferencia magia e fantasia. A magia não é uma arte, é uma 

técnica, dominação das coisas e da vontade, já a fantasia tem a ver com a 

habilidade de realizar e, com a expressão das imagens, pela atividade da 

imaginação. A fantasia realiza o poder do homem como subcriador, por meio do 

encantamento. Qualquer pessoa pode utilizar a linguagem para contar uma história 

que tenha um “sol azul”; é possível imaginar um sol azul e mesmo desenhá-lo, as 

crianças são mestres nisso. Agora, dispor dessa imagem num mundo em que ela 

seja acreditável é uma tarefa que Tolkien (1978) considera uma rara realização da 

arte narrativa, da fantasia. O encantamento produz um mundo diferente do mundo 

da razão e, nesse mundo, tanto o contador como o ouvinte entra para a satisfação 

dos seus sentidos enquanto estão na história.  

 



60 

 

O trabalho de Tolkien (1978) nos ajuda a focalizar o efeito dos contos 

tradicionais sobre as pessoas e acolher o mistério inexplicável que promove e, ele, 

como Idries Sha (1992) nos ajuda a situar o efeito e a questão do mistério numa 

direção de aprendizagens, ou seja, como formas de conhecimentos, que os contos 

promovem.  

 

Vimos o quanto a concepção de Tolkien (1978) se distancia da outras 

apresentadas aqui e que, suas formulações dizem respeito às possibilidades de 

revitalização dos contos e dos olhares que o mundo tem para com esta obra. Mas, 

para, além disso, nos apresenta um aspecto da fantasia que a coloca não como 

ilusão da realidade, mas como possibilidades de enxergarmos o mundo por outros 

ângulos que não só o real. Apresenta-o fora das grades das misérias dos tempos de 

hoje. Faz-nos acreditar na satisfação para ambições e desejos de um mundo melhor 

e, mais do que isso, nos autoriza a criar esse mundo melhor.  

 

Só conseguimos observar o conto como um mistério que vive na mente 

humana, independentemente da origem e da idade e, retomamos a necessária 

importância de sua permanência para os tempos modernos. 

 

Sem a pretensão das conclusões de quem chegou ao final, dizemos: não é 

fácil definir o conto, mas perfeitamente passível de constatação sobre o estado de 

consternação que se experimenta diante de cada novo conto. A partir daí seguimos 

no caminho investigando. 

 

 

1.2.2 Sobre a consagração do conto de tradição oral 
 

 
Contar pressupõe uma relação direta. 

 

René Diatkine 

 

 

 

Foi no século XVII que a literatura infantil tomou seu verdadeiro impulso. Por 

essa época existiam os contos como: de fadas (feenmarchen), contos de magia e 
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fantasmagonia (zauber-und-geistermarchen), contos e narrativas para pequenos e 

grandes (marchen und erzahlunger furtkinder und nichtkinder) e anedotas (sagen, 

marchen und anekdoten), que se conhece até os dias de hoje, passados de boca 

para ouvidos. Antes não existia nada além de dois ou três livros didáticos, na 

Inglaterra e na França do século XIV, apesar do surgimento da imprensa duzentos e 

cinquenta anos antes (COELHO, 1991).  

 

Do século XIX para cá se desenvolveu um interesse muito grande pelos 

estudos sobre os contos que se situam além do âmbito do folclore. Principalmente 

no âmbito da psicologia e mais recentemente na educação formal. Estudiosos se 

valeram do progresso da etnologia, da psicologia, das histórias das religiões, bem 

como de outras ciências, utilizando várias abordagens no estudo do conto, como: 

estrutural, arquetípica, antropológica, sociológica, psicológica e outras, com objetivo 

de desenvolver a utilidade a favor das ciências do homem e sua humanização.  

 

Da história, da literatura infanto-juvenil, como se conhece hoje, temos que: 

vinda do mundo medieval a palavra que deu forma ao conto, adotou 

verdadeiramente, o sentido de forma literária no momento em que os irmãos Grimm 

(Jacob e Wilhelm) professores alemães que abandonaram a cátedra por motivos 

políticos, se embrenharam pelos interiores da Alemanha, dispondo-se a ouvir as 

narrativas dos camponeses de então. Ocuparam-se em transcrevê-las e deram à 

coletânea de narrativas o título de Kinder–und Hausmarchen (contos para crianças e 

família), coletadas e redigidas nas múltiplas formas em que elas se apresentavam. 

Essa coletânea foi publicada pela primeira vez em 1812. Foi então, a coletânea dos 

Grimm, que reuniu uma diversidade de contos, num conceito unificado e passou a 

ser como tal, a base de todas as coletâneas ulteriores do século XIX. Finalmente 

sublinhe-se, ser sempre à maneira dos irmãos Grimm que as pesquisas sobre 

contos continuam a ser realizadas.  

 

 Como qualquer pesquisa supõe algumas definições prévias, abramos o 

dicionário em busca do entendimento do que deve servir de solo ao que se chama 

de conto de tradição oral que, grosso modo, foi reconhecido como folclore. Então, o 

que é folclore? A palavra surge pela primeira vez na revista Ateneu (Athenaeum) de 

Londres, em 22 de agosto de 1846, criada pelo arqueólogo inglês William John 
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Thoms. O termo folclore compõe-se de dois elementos: folk = povo e lore = 

sabedoria. Dessa forma podemos dizer que folclore refere-se à sabedoria de um 

povo. É, portanto, o nome dado ao conjunto de tradições, conhecimentos ou crenças 

de um determinado povo. É herança social e não biológica transmitida pelos grupos 

de famílias e comunidades de todos os grupos humanos: o conto de tradição oral. 

Este conto caracterizou-se, principalmente, por ser transmitido apenas oralmente em 

reuniões em que se encontravam famílias de camponeses na hora da vigília. Hoje 

essa prática quase desapareceu e só permanece viva nos países onde a oralidade 

tem prevalência em relação à escrita, como nos aponta o tradicionalista Amadou 

Hampâtè Bâ50.  

 

 Não obstante aos pressupostos teóricos do que venha a ser um conto, mas 

no entendimento do que pode ser um conto de tradição oral, enveredamos pela 

compreensão das expressões: literatura oral, literatura popular e literatura tradicional 

que na verdade é o solo, para que se quer estudar e, estão imediatamente 

associadas ao conto de tradição oral. Contudo, analisando-as temos que: literatura 

popular provoca uma designação oscilante da noção de povo, conforme afirma 

Lopes (1983, p. 44). Observa-se que na expressão literatura oral há a presença de 

dois termos contraditórios, que não abarcam a produção de um povo, daquilo que se 

encontra, agora (os contos), em forma escrita. E a expressão: literatura tradicional 

nos conduz para o significado do termo tradicional. De maneira que, tais expressões, 

embora se aproximem, ainda não respondem as nossas inquietações sobre a 

matéria. É preciso que se diga que a dobradinha de termos ainda causa certo 

desconforto pela ambiguidade que carrega, o que nos obriga a continuar no 

caminho.  

 

Cascudo no seu livro Literatura Oral no Brasil (1954) dedica-se a esclarecer o 

termo literatura oral: “literatura” (littera) remete ao sinal gráfico, portanto à escrita, o 

                                                 
50

 Num dos discursos, na UNESCO Hampâtè Bâ disse: Um país pode muito bem importar plantas 
estrangeiras e adaptá-las em seu solo, se isso for possível. É até um dever fazer tudo para melhorar 
sua terra para que ela possa produzir muitas plantas e bons frutos. O perigo é querer abrir mão de 
sua terra para colocar outra em seu lugar; é querer, por exemplo, levar uma terra nórdica para a 
África, para cultivar o milho. É muito provável que dai nada de muito produtivo possa sair. 
Reencontremos nossa terra, ela nos alimentará. E talvez possa até mesmo oferecer seus frutos 
saborosos às outras nações, onde os frutos perderam o sabor. Reencontremos nossa personalidade 
africana própria, e talvez possamos assim estender ao amigo estrangeiro não mais a mão de um 
mendigo, mas a mão de um irmão. 
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que não permite, por princípio, ser conciliado a “oral”. Entretanto para o contista – 

literatura oral – é aquela que, para o povo analfabeto, substitui as produções 

escritas. Um imenso conjunto de conhecimentos veiculados através da transmissão 

oral que vêm do povo e volta para o povo. O termo é de largo emprego por ainda 

designar um conjunto de produções populares anônimas, que obedece a um cânone 

tradicional que se transmite pela oralidade.  

 

Em nossas andanças atrás dos contos de tradição oral, percebemos que na 

comparação dos contos populares com os contos literários, alguns teóricos das 

nações modernas propõem hierarquizações para essas comparações, considerando 

como superiores os contos literários, cujo livro constitui seu principal veículo. Isso se 

justifica, a nosso ver, pelo equívoco que nasce no início do século XIX, quando a 

noção sobre os contos de tradição oral aparece em meio à atmosfera intelectual do 

romantismo51 europeu. Momento em que a arte popular, incluindo os contos de 

tradição oral, se opôs a arte refinada (CALVET, 1981), certamente guiada pelo 

cientificismo da época. É possível observar que o âmago da questão era saber se é 

possível conceder à oralidade a mesma confiança que se concede à escrita, quando 

se trata de testemunho dos fatos, aliás, diga-se de passagem: esse rescaldo ainda 

nos acompanha. Não é difícil ouvir as pessoas dizerem: ah! Essas histórias não 

tratam de coisas sérias. 

 

 

1.2.3 Propagação do conto tradicional 
 

 

O conto de tradição oral propagou-se, sobretudo num período onde o mundo 

do sobrenatural ainda não era refutado pelo racionalismo: a Idade Média52. Período 

intrigante. Nesse tempo houve épocas de guerra e de paz, de fome e miséria, 

devastação pelas invasões, doenças e o desenvolvimento das ciências e das artes. 

De um modo geral toda a Europa Ocidental recebeu influência do Islã, notadamente 

da Península Ibérica e, em parte, da França; envolveu-se de uma forma ou de outra 

                                                 
51

 Inglaterra do século XVIII quando surge um novo gênero literário muito difundido, especialmente na 
França: romance moderno.   
52

 O que se convencionou chamar por Idade Média durou cerca de mil anos, desde a queda do 
Império Romano (séc. V) até início da Idade Moderna (séc. XV). 
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com as Cruzadas (DARNTON, 1986). Uma época que erigiu castelos e viveu uma 

sociedade dividida entres senhores e camponeses. A Igreja estava presente em 

todos os aspectos da vida pública e privada, sendo responsável pela preservação e 

transmissão da cultura erudita, enquanto, por outro lado, as tradições e narrativas 

populares continuaram a se disseminar de maneira mais informal, porém 

continuada. O imaginário medieval incorporou todas essas influências, produzindo 

uma literatura na qual o fantástico e o maravilhoso se mesclavam aos ideais e à 

visão de mundo propagados pela arte, pela ciência e pela religião, especialmente, 

pelo cristianismo. As narrativas que tiveram registro, por esta época, refletiam, como 

é natural, a sociedade e o modo de vida da época, ou seja, do mundo feudal, regime 

vigente nos países onde floresceram as formas literárias relacionadas ao conto de 

fadas.  

 

Darnton (1986) em seu livro O Grande massacre dos gatos, afirma ter sido 

comum entre os camponeses, mesmo nos séculos XVII e XVIII, os sermões dos 

pregadores medievais, registrados entre os séculos XII e XV, “referem-se às 

mesmas histórias que foram recolhidas, nas cabanas dos camponeses, pelos 

folcloristas do século XIX” (ibid., p. 31), o que mostra uma continuidade não apenas 

do espaço, como também do tempo: a mesma história é recontada além dos vários 

séculos.   

 

De modo geral, teóricos das áreas aqui citadas, concordam que o conto de 

tradição oral tem origens muito antigas, possivelmente pré-históricas (PAES, 1989). 

Naquele tempo os relatos cotidianos se misturavam com os mitos e com os rituais 

principalmente os de iniciação, pelo cumprimento de provas ou de algum tipo de 

sacrifício. Isso não era privilégio de um povo especificamente, pois todas as culturas 

têm suas histórias e seus rituais sendo que, algumas, especialmente as do Oriente, 

viriam a se mesclar ao substrato europeu, dada a sua expansão. Não são poucos os 

estudos a considerar que a propagação do conto, pelo mundo a fora, tenha se dado 

primeiramente, graças aos mercadores ambulantes e mascates que tiveram um 

papel importante na difusão do que mais tarde tornar-se-ia o conto tradicional. Isto 

dá a pensar sobre um fato que teoriza a difusão dos contos de tradição oral, 

atribuindo aos “mascastes” e “andarilhos”, essa responsabilidade.  
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1.2.4 Os movimentos de uma arte que nasce no corpo 
 

 
A voz que diz a palavra “bem-dita” 

Cria o que ela diz 

 e o corpo que a manifesta é a 

sua a ilustração  

 

 

Didaticamente usa-se classificar literatura em dois tipos: literatura culta, polida 

que é a escrita e, a literatura popular: inculta, oral, também conhecida pelo nome de 

folclore. Mas é Machado de Assis quem nos convence de que literatura oral é 

mesmo a arte de ouvir e de dizer. Essa simplicidade revela, então, “o valor do 

homem que faz do seu testemunho a cadeia da transmissão da qual ele faz parte” 

(HAMPÂTÈ BÂ, 1981, p. 262). É do seu testemunho que decorre o valor da verdade 

para as sociedades da tradição pela oralidade. Faz-se necessário retomar a ideia de 

que a tradição oral, pacientemente transmitida de boca a ouvidos, cuida da herança 

dos conhecimentos de toda espécie, já que sem história não há informação e não se 

transmite conhecimentos.  

 

Os contos para os povos da tradição oral – especialmente das tradições 

africanas –, contém um valor moral fundamental; um caráter sagrado vinculado à 

sua origem divina e às forças ocultas nelas depositadas. Segundo Calame-Griaule 

(1990, p. 64), para o dogons a palavra tem um poder transformador inquestionável. 

Ela nasce no corpo e é constituída de quatro elementos que são parte também do 

universo e lhe fornecem a vida (água), o sentido (terra), o calor (fogo) e seu sopro 

(ar). Para este povo, cada palavra é uma confissão. Os contos, portanto, não são 

utilizados sem prudência, já que neles, se afirmam problemas da vida cotidiana; 

valores de comportamento ético-social ou as lições advindas da sabedoria prática do 

homem, exatamente como para índios Seattles (USA) para os quais toda a aldeia 

sonha o mesmo sonho; conspiradores, gente que respira o mesmo vento e até do 

silêncio decifram a palavra do seu contador. Também para o metafísico cingalês 

Ananda Coomaraswamy que estudou literatura folclórica, dos povos da Ásia, refere-

se a arte que nasce do corpo como sendo de origem divina. Em seu livro: La 

naturaleza del folklore y del arte popular, in La verdadera filosofia del art Cristiana y 

oriental, o autor nos leva a pensar numa origem supra-humana dos contos 
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populares. Ele diz: 

 

Supor que os velhos temas do folclore foram introduzidos nas escrituras, 
nas quais sobreviveram como elementos estrangeiros, é inverter a ordem 
das coisas: são, de fato, as formas escriturais que sobrevivem no folclore. 
Em todo o contexto onde foram corretamente preservados, os temas 
conservam sua inteligibilidade, quer sejam ou não compreendidos pelo 
auditório a que se dirigem. Esses temas, são antes de mais nada, formas de 
pensamentos e não figuras de estilos, e quem os compreende não lhes 
inventa um sentido, mas vê a significação do que com eles se manifestou 
desde a origem (COOMARASWAMY, s.d., p. 47) 
 
 

 

Com isso, se vê o caráter sacro dos contos, pela qual a arte narrativa se 

manifesta. O pensamento do autor parte do principio de que os contos de tradição 

oral têm um saber impregnado de um mistério que provém de uma esfera supra-

humana: o sagrado. Fico pensando sobre a natureza desta arte (ouvir e de dizer). 

Penso, fundamentalmente, na qualidade dos desencadeamentos, que se dão por 

essas narrativas que vão do tom da palavra ao silêncio do som, numa mesma 

sintonia. 

 

 Buber (1969) fala da experiência comentando a história de Baal Shem Tov, 

assim:  

Mas a narração de Baal Shem não era como as narrações de vocês, 
meninos do presente, que são torcidas como um pequeno destino humano, 
ou redondo como um pequeno pensamento humano. Em vez disso, elas 
continham a multicolorida magia do mar, a magia branca das estrelas e, 
mais inefável que tudo, a suave maravilha do infinito. (...) Não era o relato 
de tempos e lugares distantes que a história contava, mas sob o toque de 
suas palavras a melodia secreta de cada pessoa era despertada, a melodia 
em ruínas que era dada como morta, e cada um recebia a mensagem da 
sua vida dispersa, de que ela ainda estava lá e esperava ansiosa por aquela 
pessoa. A narração falava para cada um, só para aquela pessoa, não havia 
outra, aquela pessoa era todo mundo, ela era a história (1969, p. 36). 
 
 

Coomaraswamy (s\d) e René Guénon (1934), entendem os contos como algo 

advindo de outras realidades: Guénon refere-se ao conto como elementos 

simbólicos herdados de fontes sagradas. Em seu livro: Le Saint Graal refere-se ao 

conto como uma unidade primordial:  

 

(...) quando se trata de elementos tradicionais no verdadeiro sentido da 
palavra, por mais deformados, diminuídos ou fragmentados que possam 
estar, às vezes, coisas que têm um valor simbólico real, tudo isso, longe de 
ser de origem popular, não é nem mesmo de origem humana. O que pode 
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ser popular é unicamente o fato da sobrevivência, quando estes elementos 
pertencem a forma tradicionais desaparecidas (1934, p. 147-148). 

  

 

Seguindo o rumo a que nos propomos desde o início deste trabalho, 

interessa-nos sempre mais a possibilidade de perguntar do que as respostas 

oferecidas pelos pensadores. Sendo assim, permitimo-nos continuar no caminho 

sobre a importância das narrativas tradicionais para o mundo contemporâneo, já que 

os estudiosos, acima, propõem-se a discorrer sobre a unidade primordial do conto. 

Neste sentido, podemos apenas seguir seus pensamentos até certo ponto, quando 

nos percebemos incapazes de acompanhá-los, por não termos acesso ao 

simbolismo tradicional pelas vias do conhecimento disponível.  

 

Então, mais uma vez recorremos à nossa própria experiência para buscarmos 

o sentido que isto tem para nós.  

 

Lembro-me da Nega Julia, da minha avó e de tantos outros contadores de 

histórias quando dizem que, toda vez que um ser humano, senta à beira de uma 

fogueira e, deixa-se entrever pelo vai e vem das histórias como o vai e vem das 

labaredas (como acontecia conosco), alguma coisa especial acontece com todo o 

seu corpo. Não é por acaso que o momento do contar histórias está ligado em nossa 

memória com a presença de algum fogo. O fogo traz lições de feitiçaria, diz Rubem 

Alves, psicanalista e “inventador” de histórias, como ele mesmo se denomina.  

 

Lembro-me, sobretudo, da casa da minha avó da fogueira, o borralho (que é o 

fogão a lenha), sempre com uma chaleira de ferro, cheia de água a espera do pó de 

café que era moído na hora; as velas acesas, enquanto elas contavam suas 

histórias. Naquele momento, ela, a minha avó era para mim, todo o mundo. 

 

 Tudo isso reunia as pessoas em torno da semiescuridão para ouvir as 

cantadoras de histórias, com um prazer que tomava conta do corpo e da mente. 

Muitas vezes, minha avó, deixava os seus suspiros despertarem os contos, os 

causos, os assombros dos papa-figos e mesmo os fatos e dificuldades da vida, 

quando fixava seus olhos nas chamas do fogo do borralho. Lembro-me de que eram 

histórias tão fascinantes que, na minha imaginação de menina, tinham o poder de 
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fazer a lua parar no meio do céu para ouvir as histórias. Sabemos que a verdade 

das crianças mora além do conhecimento do real. Ela mora nos sonhos, dizia minha 

avó, quando nos pegava inquietos com as intrigas das histórias. O que importa é 

que o conto estabeleça uma conversa particular com cada pessoa, exatamente 

pelas ressonâncias que desencadeiam em seus corpos, produzindo um efeito 

particular em cada ouvinte.  

 

O que nos interessa sempre é saber de onde veio uma arte tão poderosa? A 

idade do conto? Ninguém sabe; ninguém viu.  

 

Como se pode deduzir, os contos de tradição – vem dos mitos. No começo 

eram os mitos e “falavam” aos homens por meio dos deuses, agora são os contos 

que “falam” aos homens por meio dos símbolos. Os contos tradicionais são muito 

antigos e não são obra de um autor, mas sim, produção coletiva de um povo. 

Segundo Von Franz (1990), nascem a partir das representações do imaginário 

coletivo e está manifestado, como diz Campbell, “no mais despretensioso conto de 

fadas”. (1990, p. 78).  

 

O assunto é apaixonante e tem muitos desdobramentos, contudo para não 

desviarmos do nosso foco o que nos interessa, por agora, é adentrar no reino da 

imaginação simbólica, do conto tradicional, para talvez descobrirmos os mistérios do 

Era Uma Vez...  

 

1.2.5 O reino da imaginação nos contos de fadas 
 

 
    As histórias de fadas abarcam 

estado  onde existem  a terra  e todas as coisas que 

estão nela:  “Terra e pássaro, água 

                                 e pedra, vinho e pão. E nós seres 

mortais. 

 

J.R.R. Tolkien 

 

 

A matéria sugere um olhar apreciativo por onde reina o universo da 

imaginação. Essa não é uma tarefa fácil, pois é sabido que sempre existiu uma 
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polemica na utilização dos termos relativos ao imaginário. Em Traitè de 

Psychologie53 de Dumas (1963), há um estudo que considera o pensamento do 

ocidente, aproximando os termos: imagem, signo, alegoria, símbolo, emblema, 

parábola, mito, figura, ícone, ídolo, etc., e, utilizando-os indiferentemente por grande 

parte de autores e dos temas afins (idem, 1963). Só muito recentemente as 

preciosas contribuições da psicanálise fizeram a fortuna de algumas palavras, como 

por exemplo: símbolo, simbolismo, imagem. Isso graças às pesquisas sobre as 

mentalidades primitivas que revelaram a importância do simbolismo para o 

pensamento arcaico e seu papel fundamental para a vida de qualquer sociedade, 

como nos faz entender Dumas (1963).   

 

Sobre a questão da imaginação ligada ao reino dos contos de fadas, no livro 

de Georg Jean, Pour une pédagogie de I`imaginaire (1991), o autor considera que o 

termo imaginação designa: 

 

(...) a faculdade pela qual o homem é capaz de – em si mesmo ou projetado 
fora de si – ver as imagens armazenadas em sua memória (imaginação dita 
reprodutora), e de criar as imagens novas que se materializam (ou não) nas 
palavras, nos textos, nos gestos, nos objetos, nas obras, etc. O imaginário 
seria então o termo que designa os domínios, os territórios da imaginação 
(1991, p. 131).  

   

 

Tecemos a partir das colocações do autor, a consideração sobre a 

imaginação como uma capacidade da mente humana de enxergar imagens 

armazenadas na memória; capacidade para criar novas imagens que se 

materializam nas palavras.  

 

Complementam a visão de Georg Jean (1991) os estudos de Durand, sobre o 

tema, com a visão de que o homem é um ser imagético, daí sua capacidade. Em 

seu livro A Imaginação Simbólica (1993), discute a utilização e compreensão dos 

termos relativos ao imaginário e ao mundo simbólico. Ele diz que a consciência 

dispõe de duas maneiras para representar o mundo: uma direta e outra indireta. 

Nesta última, por alguma razão, a coisa em si não pode se apresentar à 

sensibilidade. Assim o objeto ausente é reapresentado na consciência por uma 

                                                 
53

Sobre isso ver  Dumas G. In: Traitè de Psychologie, t. IV, 1963. 
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imagem através dos símbolos. Já na primeira, a própria coisa parece estar presente 

no espírito, como na percepção, ou na simples sensação (1993, p. 07). Explica que 

a consciência dispõe de diferentes graus de imagens e que uma imagem pode ser 

apresentada por um símbolo. Com isso o autor nos convida a entrar no mundo dos 

símbolos e os apresenta como instrumentos de conhecimento reveladores dos 

aspectos mais profundos da psique; apresenta-os como pertencentes ao mundo do 

imaginário humano. O entendimento do plano simbólico torna-se, por isso, muito 

importante para os contadores de histórias. Buscamos no mesmo autor uma 

definição para o que ele entende por símbolo. A perspectiva de Durand define 

símbolo:  

 

[...] como qualquer signo concreto que evoca, através de uma relação 
natural, algo de ausente ou impossível de perceber, ou ainda como Jung: A 
melhor figura possível de uma coisa relativamente desconhecida que não 
conseguíamos designar inicialmente de uma maneira mais clara e mais 
característica. O símbolo seria mesmo o inverso de uma alegoria [onde] 
parte de uma ideia abstrata para chegar a uma figura e, como tal, fonte, 
entre outras coisas, de ideias, porque o que é próprio do símbolo é ser, 
além do caráter centrífugo da figura alegórica em relação à sensação, 
centrípeto. O símbolo é como a alegoria, reconstrução do sensível, do 
figurado ao significado, mas é também, pela própria natureza do significado 
inacessível, epifania, isto é, aparição, através do e no significante, do 
indizível. (IBID, p. 11). 

 

 

Dados aos refinados estudos com os contos de fadas Marie Louise Von 

Franz, discípula de Jung e amante dos contos de fadas, buscamos na fonte do 

mestre Jung (1987), suas observações e conhecimentos sobre símbolo: 

 

 

Por símbolo não entendo uma alegoria ou um mero sinal, mas uma imagem 
que descreve da melhor maneira possível a natureza do espírito 
obscuramente pressentida. (...) Ele aponta para fora de si, para um 
significado que escapa à nossa compreensão e não poderia ser expresso 
adequadamente nas palavras na nossa linguagem atual. (1987, p. 67). 

 

Enquanto expressão da humanidade pode-se dizer que os contos de tradição 

oral devem ser compreendidos como expressões simbólicas. Eles apresentam um 

delineamento de base humana universal, muitas vezes pela formatação simbólica. 

Por exemplo: o herói e a heroína representam modelos para um funcionamento de 

ego em harmonia com a totalidade da psique. Essa formatação, para usar uma 
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linguagem junguiana, está carregada de conteúdos arquetípicos. De maneira que os 

delineamentos possibilitam a comunicação e a compreensão que estão além das 

diferenças étnicas e culturais, são, portanto universais.    

 

Ainda nos caminhos de Jung, Durand vê o símbolo como: “uma 

representação que faz aparecer um sentido secreto” (1993, p. 12). Portanto, lidar 

com o universo dos contos de tradição oral, como nos ensina Von Franz (1990), é 

lidar com um campo simbólico – sempre presente nos contos –, próprio da mente 

humana. Este campo é potencialmente revelador de conteúdos que residem no 

inconsciente humano.  

 

Vários estudiosos do campo do imaginário enxergam o mundo simbólico e o 

admitem como papel fundamental para os processos de construção do 

conhecimento como um todo, principalmente nas crianças ainda pequenas. Muitas 

vezes, esse universo é revelado ou transmitido por metáforas e pela linguagem das 

imagens (que os contos carregam), o que torna a compreensão do mesmo acessível 

a toda a gente de todo o mundo. Isto nos permite pensar que o trabalho com os 

contos de tradição oral possibilita um contato com uma constelação de imagens que 

revelam infinitas variedades de outras imagens internas, configurando-se como 

experiências, muitas vezes não tão claras, igualmente os sonhos noturnos, latentes 

e salutares.  

 

Então a imagem simbólica para Durand corresponde: “(...) à transfiguração de 

uma apresentação concreta através de um sentido para sempre abstrato.” (1993, p. 

12), apresentado por um símbolo. De maneira que um símbolo previne sobre a 

presença do objeto que representa; isto quer dizer que, um símbolo substitui perfeita 

e economicamente, por exemplo, uma extensa definição conceitual.  

 

O imaginário, para os autores, acima citados, é concebido num plano onde há 

a manifestação de aspectos externos (tradições das comunidades) e internos 

(afetivos, intelectuais) de um ser humano e, estes aspectos juntos, configuram-se 

como um conjunto para o estabelecimento de vínculos gerando compreensões entre 

os homens de culturas de todos os tempos. 
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 Criar e imaginar ou imaginar e criar são duas fantásticas fontes para 

exercícios capazes de nos conduzir por desconhecidos caminhos de nós mesmos, 

do outro e do mundo. O símbolo é então a ponte para o mundo do real e como tal, 

funciona como um guia. 

 

 Ricouer, em Finitude e culpabilité, II: A symbolique du mal, diz que qualquer 

símbolo autêntico possui três dimensões concretas: é simultaneamente “cósmico”. (a 

sua figura no mundo que nos rodeia é bem visível); “onírica” (isto é, se enraízam nas 

lembranças, nos gestos que emergem em nossos sonhos e constituem a moldura 

concreta da nossa biografia mais intima, revelando certos aspectos da nossa 

realidade) e, finalmente “poética”, isto é, o símbolo apela igualmente à linguagem. 

(p.18). Essa tríade – dimensão cósmica, onírica e poética – pode ser entendida 

como fatores do campo religioso, social e mágico-poético e, concorrem assim e, por 

conseguinte, para preservar o valor do plano simbólico nos contos de tradição oral, 

como um senso de orientação.  

 

Já para Eliade (1991), os símbolos são epifania54 de um mistério O autor vê o 

símbolo, o mito e a imagem como pertencentes à dimensão do humano, cuja 

substância é espiritual.  Por isso: “(...) podemos camuflá-los, mutilá-los, degradá-los, 

mas jamais poderemos extirpá-los” (1992, p.15). Eliade cunha o conceito de homo 

religiosus: aquele que pode reconhecer em si mesmo a irrupção de uma visão 

transcendente e globalizante, ou seja, com a capacidade de apreciação simbólica na 

qual aparentemente nada percebemos em nosso pensar consciente, mas que basta 

um resquício de símbolo e somos levados por um senso de orientação; seguimos 

uma série de ideias isoladas, porém interligadas. Os símbolos para Eliade (1996) 

resistiram à hibernação, graças, sobretudo à literatura, que nos permite melhor 

conhecer o homem. A antropologia religiosa de Eliade postula que o mito é uma 

expressão existencial do humano, cujo pensamento simbólico torna possível sua 

livre circulação por todos os níveis do real. Para ele: imagens, símbolos e os mitos, 

não são criações irresponsáveis da psique, mas correspondem a uma necessidade 

e preenchem uma função: “revelar as mais secretas modalidades do ser” (1996, p. 

18).   

                                                 
54

 Epiphaneia (grego). Ver Cobin, L`imagination créatice dans lê soufisme dínb Arabi: “O símbolo... é 
a cifra de um mistério”. 
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Para Cassirer (2006), o homem não é mais considerado só como um ser 

físico e emocional. Graças à sua imaginação ele é capaz de criar símbolos que são 

como pontes entre o céu e a terra. Ele, o homem, é reconhecido aos olhos de 

Cassirer como homo simbolicus. Porque somos seres simbólicos e vivemos imersos 

em um mundo simbólico, não apenas explicado pela cosmologia, pela física ou pela 

biologia, como diz Morin (2002), mas porque somos seres da cultura na sua 

universalidade. “Somos os criadores e criaturas do reino do mito, da razão (...), da 

magia (p. 50)”.  

 

Então, o imperativo desenvolvido pela faculdade da imaginação criadora, veio 

conduzindo o homem, desde o seu estado primitivo, pelos caminhos da arte55, com 

os desenhos das cavernas – para contar as suas histórias – à decoração e adornos 

corporais, e mesmo a mímico-expressiva, bem como, outros movimentos que foram 

lhe conferindo, cada vez mais, condição superior a outros animais; isso permitiu lhe 

o privilégio de chegar à conquista suprema da comunicação verbal, pela arte da 

palavra (PELAYO, 1945), que neste caso, é bom que se note, estava carregada de 

uma força que conhecemos como simbólica.  

 

 Durand (1988) afirma que todo simbolismo é uma espécie de gnose. Um 

processo de mediação por meio de um conhecimento concreto e experimental. 

Como uma determinada gnose, diz o autor, “o símbolo é um conhecimento 

“beatificante”, um conhecimento “salvador”, que previamente não tem necessidade 

de um intermediário social (...)” (1993, p. 31), por si só se basta. 

 

A proposta apresentada por Durand (1988) é de uma antropologia do 

imaginário com considerações onde a esfera das ciências e da tecnologia não é um 

campo melhor do que aquele onde se situam os contos e os mitos; são 

simplesmente diferentes e se aplicam a objetos diferentes. Porém, vimos com o 

                                                 
55

 Os primitivos “crianças do mundo” ansiavam por enfeitar-se, colocando o instinto de beleza acima 
do pudor. Charles Darwin em sua obra: Da origem das espécies, conta que em sua viagem de 
expedição cientifica realizada nas costas da América do Sul (1831, p. 36) viu, com surpresa, que os 
selvagens, quando recebiam fazendas para fazer roupas, rasgavam esses panos em tiras, para se 
enfeitarem com elas, não atingindo seu valor utilitário. Essa preocupação com o embelezamento é a 
fonte das primeiras manifestações artísticas. Parece que antes de ter havido o sentimento estético 
houve o instinto estético, como uma forma de comunicação atrativa pela expressão da arte físico-
corporal. 
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autor, que no exercício da imaginação há uma reequilibração do homem, 

exatamente porque há uma afetividade, na qual o símbolo aparece, abrindo 

passagem através de todas as suas funções, “numa epifania do espírito e do valor, 

numa hierofania” (DURAND, 1988, p. 109) 

 

Cada vez mais entendemos que a razão não é a única, mas uma das funções 

que o ser humano possui e que, portanto, por si mesma, não é capaz de abarcar o 

mundo e o universo cósmico em que vivemos. Cada uma das funções cognitivas do 

homem é uma parte que faz parte do todo que ele é. Os próprios cientistas 

reconheceram que não se pode fazer ciência sem utilizar metáforas e analogias. 

Expressões científicas consagradas como “leis da natureza” ou “seleção natural” são 

amostras da presença da linguagem analógica e/ou metafórica mesmo, nas ciências 

naturais. Esse tipo de linguagem, analógica, metafórica e simbólica, linguagem que 

liga, associa, conecta, desenvolve campos de evocação buscando significações 

contextuais, tende a exprimir a afetividade e subjetividade e, é, a nosso ver, a mais 

apropriada quando buscamos o sentido das coisas, inclusive, da nossa própria 

existência. Uma coisa é certa, ao lidar com os contos de tradição oral lidamos com 

os planos simbólicos: parte de nós, seres humanos. Inesgotável. 

 

Ítalo Calvino, ao reportar-se à Pedagogia da Imaginação (2001), diz que 

“corremos o risco de perder a faculdade humana fundamental: a capacidade de pôr 

em foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas de um 

alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma página branca, de pensar 

por imagens” (Idem 2001:108). Não podemos esquecer de que temos na mão, ou 

melhor na voz, um produto vindo do imaginário; dos nossos ancestrais que nos 

deixaram como legado a ordem de que o amor à palavra é uma virtude.    
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1.2.6 Conto de Fadas e o Era Uma Vez... Uma linguagem simbólica 
 

 

Ah, se eu pudesse voltar à minha infância!  

Minha velha Aia!  

Conta-me esta história que principiava, tenho-a na 

memória,  

Era Uma Vez...  

 

(Nobre, 1983). 

 

 

O Era Uma Vez... é assunto e matéria do conto de tradição oral, tão 

importante que voltamos a ele. Esse é um começo clássico, como uma fórmula 

mágica dos contos de fadas; que sem parcimônia empresta aos contos 

contemporâneos seu início, para que ganhem graça e “veracidade”. Era Uma Vez, 

palavras que, em ritmo e rima, fecundam e transformam os dados em realidade de 

acesso ao mundo criativo, pela imaginação de quem conta e de quem ouve. Mas, o 

que há com esse Era Uma Vez...? 

 

Vamos considerar os pressupostos da arte narrativa com a professora Regina 

Machado, cientista social e contadora de histórias, da Escola de Comunicação e 

Arte – ECA – USP, cuja pesquisa versa sobre a utilização dos contos tradicionais na 

formação de professores de artes no Brasil. A professora, nos leva a crer que: o Era 

Uma Vez quer dizer que a singularidade do momento da narração unifica o passado 

mítico – fora do tempo – com o presente único – no tempo – de quem ouve a história 

e a presentifica. Para Machado, o “Era Uma Vez” localiza-se num: 

 

 

(...) tempo que não cabe na história temporal, datada cronologicamente, 
como o do ontem ou o da amanhã. Faz sentido..., no domínio do imaginário. 
Era uma vez, na versão inglesa (Once upon a time), que se poderia traduzir 
imprecisamente em português como “uma vez acima ou além do tempo” 
(2004, p. 22). 

 

 

Temos, portanto, uma experiência além do tempo – mas situada no aqui e 

agora.  

Guinguand (1982) diz que o “Era uma vez... é a precisão de um momento, de 
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uma época, num passado, impreciso, distante (p. 32)”. Mas que remonta a fonte das 

origens, para dizer: muito, muito longe e ao mesmo tempo, aqui bem perto –, já que 

a história está sendo narrada aqui e agora. São três palavras, que no dizer de 

Rousseau (1988), Era Uma Vez é: “como num rito mágico, tem o poder de nos 

transportar para fora do espaço, no atemporal dos contos, este mundo sacralizado 

onde tudo é possível (p. 20)”. Trata-se, pois, de uma categoria à parte do mundo do 

dia-a-dia; trata-se da terra imemorial, o lugar nenhum, trata-se, para muitos, do 

mundo das fadas56 - aquele que existe entre as fronteiras do real e do imaginário – 

Talvez não consigamos precisar o que venha a ser esse mundo das fadas (só as 

crianças sabem fazê-lo) – porém o entendemos como Held (1996) pode ser 

compreendido como um dado cultural que se encontrou, para exprimir uma forma 

altamente artística que desenvolve a imaginação poética e a criatividade (1996). 

Esse mundo é o mundo dos contos; uma alegoria que apresenta palavras recobertas 

por trajes fabulosos e simbólicos, que no dizer de Voz Franz (1993), mostra as 

linhas básicas do destino humano. Daí a seriedade do assunto: acervo que acessa a 

história do homem pelo mundo da imaginação. Com isso recordo-me do conto: A 

Fábula da Fábula57 de Malba Than.  

 

Era uma vez, então, o verbo errante que andou solto pelos desertos, pelos 

mercados da antiguidade, pelas cavernas, nas rodas de fogo, nas encruzilhadas dos 

viajantes, feiticeiros, bandidos e mocinhos, aventureiros, comerciantes. Era o verbo 

que dito no passado presentificava o momento contado e compartilhado pelas 

performances dos seus contadores, no presente. Essa fórmula mágica que leva 

irresistivelmente à candura da infância, com a crença inabalável do “tudo pode ser”, 

tal é para nós como Rousseau apresenta: “(...) a imagem do gozo e da felicidade 

                                                 
56

 Existem pesquisas de historiadores, arqueólogos, filólogos, etnólogos, cronistas e compiladores 
que através dos tempos se debruçaram sobre a literatura primitiva dos mundos oriental e ocidental e 
descobriram que foi no seio do povo celta onde nasceram as fadas. Foi na criação poética céltico-
bretã que surgiram as primeiras mulheres sobrenaturais a darem origem a linhagem das fadas. Mas 
quem são essas fascinantes figuras? Etimologicamente a palavra vem do latim fatum, que significa 
destino, fatalidades, oráculo. Ainda segundo Coelho, provando essa origem comum, as fadas de 
todas as nações europeias são nomeadas com “termos que provêm na mesma área semântica latina: 
fada (Portugal); fée (França); fairy (Inglaterra); fata (Itália); feen (Alemanha); hada (Espanha). Fazem 
parte do folclore europeu ocidental e dele emigraram para as Américas, tornando-se conhecidas 
como seres fantásticos imaginários de grande beleza, que se apresentavam sob a forma de mulher. 
(1987, p. 31). Existe um livro publicado por um grupo editorial teosófico que se chama O Mundo Real 
das Fadas da autora Dora Van Gelder (1986), cuja seriedade não se pode duvidar e é referência para 
os estudiosos.  
57

 Cf. in Giordano, 2007 
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que só é comparável ao esquecimento do nosso estado físico, das misérias e dos 

sofrimentos que ele engendra (1988, p. 28)”. 

 

 O mundo para o qual as palavras: Era Uma Vez nos remete, dizem não só os 

antigos e os novos contadores de histórias, como estudiosos da literatura, para um 

mundo fantástico que abre maravilhas imprevisíveis. Maravilhas que sutilmente 

promovem o encontro dos pensamentos com os sentimentos que residem na 

memória de cada um de nós. Este é o mundo da “contação”58 de histórias. É um 

mundo de experiências particulares, individuais.  

 

Para explicar sobre isso recorro a Pompéia59, psicólogo e psicoterapeuta, ao 

mencionar que o recordado traz a sensação de uma coisa, que ao mostrar-se, 

parece estar presente de alguma maneira já há muito tempo. Ao ouvi-lo, parece que 

ouvia também as palavras de minha avó quando me dizia que tudo o que está no 

conto já sabíamos, nada é novo e nada é assim tão distante. É como acordar uma 

lembrança. Quando estamos na escuta de um conto, tudo se passa como se já 

conhecêssemos o que agora está sendo narrado. É como se (re) descobríssemos a 

mesma coisa outra vez. Sabemos exatamente do que se trata. O assunto do conto 

nos é muito familiar – porque tem por tema uma questão existencial ou ética. O 

recordado se aproxima de uma sensação de intimidade.  

 

Nas histórias descobrimos a nós mesmos, reunidos com a obra e com as 

coisas de modo harmônico, num contexto de intimidade. Esse é um tipo de 

experiência muito prazerosa, muito especial que se dá no contato com qualquer arte. 

É por isso que concebemos o conto como uma experiência, como nos ensinou 

Dewey, já que cada conto carrega uma história:  

 

 

Experiência é feita de histórias, cada qual com seu enredo, seu início e 
movimento para seu fim, cada qual com seu movimento rítmico particular, 
cada qual com sua qualidade que a perpassa por inteiro (...) aquelas coisas 
que dizemos ao recordá-las: “isso é que foi numa experiência”. Em uma 
experiência o fluxo vai de algo para algo. E dá-se à medida que uma parte 

                                                 
58

 “Contação” não é um termo que se encontre nos dicionário, mas um neologismo utilizado pelos 
contadores de histórias da atualidade e que está amplamente difundido. 
59

 Palestra proferida na Programação Paralela promovida por Artéria Junqueira, quando o psicólogo 
J. Pompéia falou sobre memória e recordações na III Bienal Nacional de Santos, em outubro de 1991. 
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leva a outra e que uma parte dá continuidade a que veio antes... Uma 
experiência de pensar tem sua própria qualidade estética... e o faz somente 
em seu material. (1958, p. 112-113). 

 

 

Portanto, há uma qualidade de encantamento real e, de prazer constituído 

que, por isso, apresenta-se com vigor. Mas, frequentemente negligenciamos essas 

qualidades de encantamento, até mesmo subestimamos o que é oniricamente 

possível sem ser realmente possível. Isso muito provavelmente porque 

consideramos, sobretudo as experiências do dia, esquecendo-nos das experiências 

da noite (HELD,1980). 

 

 Então, uma das nossas tarefas é justamente a de procurar o que nos foi 

transmitido pelas gerações que vieram antes das nossas; como foi guardada e 

transmitida essa experiência de vida, exatamente porque o Era Uma Vez... é um 

mundo de possibilidade para um mundo melhor. Oxalá quisesse que todas as 

professoras contassem histórias para as suas crianças, do mundo do Era Uma Vez..  

 

1.2.7 O Era Uma Vez... Outra Vez... Como ingresso para o mundo interior 
 

 
Se foi assim não sei,  

Só sei que Era Uma Vez, um castelo 

Onde morava uma princesa... 

 

 

O trabalho com o conto de tradição oral pode, oportunamente, ser uma 

proposta de trabalho com as imagens na dupla perspectiva: dos sonhos e da 

realidade. Pode ser um caminho para o mundo real através do mundo da fantasia. É, 

sem dúvida, uma experiência repleta de possibilidades que pode funcionar como um 

“ingresso” para o desencadear da imaginação criadora. Muitas vezes o trabalho com 

o mundo fantástico do Era Uma Vez pode funcionar como um portal, que apresenta 

o destino dos personagens e pode servir de modelos a homens e mulheres, 

sobretudo, pela parte da vida que justamente é um perfazer-se. Um caminho que 

tantas vezes carrega consigo, como fala Calvino (1992), uma história, um auspício 

ou uma condenação. No conto tradicional podemos aprender com esse “destino”. É, 

voltamos a dizer, uma experiência possibilitada pelo trabalho com o conto de 
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tradicional – e um trabalho de acesso às nossas imagens pelas imagens 

apresentadas no conto. É uma experiência no mundo do “como se fosse possível” – 

que cria nexos para a vida de cada pessoa individualmente.    

 

Examinar a contação de histórias (veiculo dos contos exemplares) é trabalhar 

sentimento e sua expressão. Nas palavras poéticas de Cassirer: (2006) 

”pensamento e sua expressão verbal costumam ser concebidos ai como uma coisa 

só, pois o coração que pensa e a língua que fala se pertencem necessariamente” 

(2000, p. 65). Apesar das inúmeras variantes que essa ideia possa admitir, uma 

coisa é certa, o coração (sentimento) que pensa e a língua que traduz esse 

sentimento aproxima-se muito das emoções provocadas pelos contos tradicionais. 

Ademais, um conto tradicional tem a facilidade de ser assimilado pelos sentimentos 

que provocam; sentimentos que muitas vezes as palavras não dão conta de nomear. 

São por isso, assimilados em culturas, as mais diversas, pois que são percebidos 

com os sentidos do coração – emoção, e não, com olhos da razão. Há uma 

compreensão de que só os “batimentos” do coração sabem fazê-lo. 

 

Certamente, os contos populares devem ser compreendidos pelo seu caráter 

atemporal e pela universalidade de seus temas: amor, desamor, traição, astúcia, 

ciúme, crueldade, perdas, esperanças. São temas que podem soltar os nós, muitas 

vezes, encontrados nas bases das convivências humanas, independentemente da 

etnia, do país ou dos credos religiosos.  

 

Provavelmente tenha sido assim, pela sensibilidade (do coração que se 

emociona e da palavra que diz a emoção), que se consolidou uma das mais antigas 

práticas do homem: a arte de contar e ouvir histórias. Quem sabe com a forma mais 

simples e mais clássica de abertura: Era Uma Vez...  

 

Trabalhamos durante longos anos, com adolescentes e adultos internados 

num grande hospital da cidade de São Paulo, utilizando os contos de tradição oral 

como um ingresso para o mundo interior dos envolvidos. Nosso trabalho demonstrou 

que o conjunto das experiências possibilitadas pelo conto de tradição oral, apontou 

fundamentalmente, para a condição do humano de conseguir, por este trabalho, 

suportar os desdobramentos das experiências da vida, de forma mais criativa. 
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Desdobramentos de disposição para ir além da realidade existente. Estamos falando 

que muitas das crianças e adolescentes, envolvidos com este trabalho, 

recuperavam-se rapidamente das cirurgias a que eram submetidas.  

 

Trabalhar com esse instrumento (conto) lida com as possibilidades do que 

pode ser e não do que é. Esses são, a nosso ver, desdobramentos que nascem do 

movimento criativo de cada indivíduo, incentivado pelas imagens do conto. Este é o 

mundo das possibilidades, onde tudo é realmente possível, como nos diz o poeta: 

“Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês” (Chico Buarque).  

 

O contato com as tensões apresentadas no conto acontecem de forma 

protegida – como quando as crianças sentem prazer em ouvir a história do lobo 

mau, por várias vezes: conta de novo, conta outra vez. Sentem prazer pelo medo, 

mas há um clima de intimidade, com o narrador, que faz o homem recordar as suas 

próprias aventuras. Essa sensação de intimidade tem um efeito encorajador para o 

enfrentamento das adversidades da vida. 

 

Um conto de tradição oral é uma chama que se necessita viva, pois que é 

inquestionavelmente nutridora. Trabalhar com este plano simbólico, acreditamos,  é 

um caminho como uma passagem do mundo de todos os dias para o mundo do Era 

Uma Vez..., um mundo simbólico. Não nos esqueçamos de que a escuta de um 

conto de tradição oral, retira o homem do seu próprio tempo, do seu tempo 

individual, cronológico, histórico e o projeta, simbolicamente, para um instante que 

não pode ser medido por não ser constituído por uma duração, conforme nos ensina 

Machado (2004). O Era uma vez, então, realiza a abertura para o exercício da 

imaginação simbólica, como diz Durand60. Todavia, esse exercício necessita ser 

cultivado como uma chama que necessita de oxigênio. 

 

Marie Louise Voz Franz (1993) faz uma comparação entre os contos de fadas 

e os sonhos. Eles têm a mesma linguagem, ela diz. Mas, o homem moderno está 

distante de ambos, pois infelizmente, perdemos a confiança em nossa capacidade 

                                                 
60

 Gilbert Durand, francês, escreveu com uma exuberância de citações que, deu trabalho, apesar de o 
livro estar traduzidos para o português. Escreveu Estruturas antropológicas do Imaginário. Difícil. 
Fácil não foi, enfrentar a teia que a princípio era só abstração. 
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de nos aproximar e consequentemente de decifrar os nossos sonhos, por isso não 

sabemos mais falar a linguagem do inconsciente: a linguagem simbólica. Para a 

autora similarmente ao conto de tradição oral, são os nossos sonhos: cheios de 

imagens e fantasias, que nos parecem tão misteriosos e por vezes impenetráveis. 

Por experiência própria, depois de vinte e cinco anos de profissão como 

arteterapeuta61 e trinta anos como contadora de histórias, percebi que adentrar as 

imagens do mundo do outro e tentar decifrá-las é algo que se aprende através da 

busca de entender as nossa próprias imagens internas. E, um caminho, para mim, 

confortável é enxergar a realidade exterior, guiada pela realidade interior. Então, 

tomo os contos, como um exemplo de como acessar imagens internas, e deixar que 

os sentidos desse conteúdo possam me envolver. Exatamente, porque sabemos que 

uma boa história faz a gente achar que viveu uma experiência completa e 

satisfatória e, mais, que terminamos um conto com a sensação de que aprendemos 

alguma coisa sobre a vida e sobre nós mesmos. 

 

Tenho lido alguns autores, Durand (1988), Corbin (1993), entre outros, que ao 

estudarem a imaginação humana, concluem seus estudos apontando para a 

necessidade de que seja honrada uma pedagogia para o imaginário, sem dúvida, 

em resposta à tendência racionalista da educação contemporânea. Held (1980) é 

uma das autoras que tenho acompanhado com sua pesquisa sobre a dialética do 

real e do imaginário. Ela diz: 

 

Se o fantástico se opõe ao real, será fantástico o que for “criado pelo 
espírito, pela fantasia”, definição que quer, antes de mais nada, acentuar a 
parte de escolha, de arbitrário, de um espírito que “faz existir” o que coloca. 
Donde esta precisão dada por alguns tratados: “contos fantásticos: contos 
em que são introduzidos seres irreais”. (Ibid, p. 23).  
 

 

A autora dá aos contos tradicionais o status de tratado, por referir-se a um 

instrumento capaz de acessar o mundo da imaginação – para um ensino criador de 

possibilidades. Ela refere-se aos contos como sendo uma literatura que desenvolve 

a imaginação criadora através do exercício, ou seja, através do lidar com os contos. 

                                                 
61

 Os contos de tradição oral muitas vezes me serviram para ilustrar, com uma linguagem singela, as 
imagens e situações vividas por pessoas que vinham nos consultar. De certo modo, a abordagem dos 
contos pode ser considerada como a fenomenológica, que se interessa pelos fenômenos, como tais 
descrevem-os e deixa que o seu sentido imponha-se por si só, sem enquadrá-los em uma teoria 
explicativa necessariamente. 
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Isto significa uma possibilidade de desenvolvimento da nossa inteligência emocional, 

como diz Goleman (1995).  

 

Entendemos que os contos tradicionais se referem a uma literatura, que não 

se limita a apresentar um saber pronto e acabado, mas que no seu exercício 

desenvolve um saber próprio das condições do sujeito, o certo é que estamos 

lidando com uma imaginação poética rica em símbolos e metáforas por onde, 

acreditamos, a criatividade do homem pode se desenvolver. Sobre esta importância 

Held defende:  

 

Pensamos que a imaginação (...) deve ser alimentada, para o que exige – 
com a condição de que não se estabelecem receitas – uma pedagogia do 
imaginário, que tal pedagogia está a caminho (...). Seria preciso apenas 
desenvolve-la. (1980, p. 46). 

 

 

O valor imagético do conto de tradição oral é, por sua vez, como defende a 

autora, uma fonte inquestionável para o contato com experiências que retratam 

aprendizagem para a vida emocional. Ela diz: 

 

 

Se o conto prolonga a narração oral, se nela se enraíza, se frequentemente 
a esgota, consciente ou inconscientemente, bem como suas fontes de 
inspiração temática, como escritura, ritmo encantador, música, é porque a 
narração do aedo, do bardo, do poeta africano, de qualquer contador de 
estória de fim de tarde, exprimi e nos faz reunir as necessidades primordiais 
da humanidade: a aprendizagem da vida, a busca incessante, a grande 
aventura humana. É sempre, segundo a expressão de Phillppe Soupault, 
“alimento essencial”. Representa um saber não desencarnado, mas em 
contato direto com o mundo, manifestação do poder do homem... 
testemunho dos sonhos e das aspirações, oportunidade sobre os golpes da 
sorte. (HELD, 1980, p. 21) 
 
 

 

Peirce (1839-1914), ao estudar o desenvolvimento da criança, não usa a 

designação pedagogia do imaginário, mas fala, contudo, do seu princípio essencial, 

de outra forma: 

 

O interesse principal e o preconceito inconsciente de Piaget estavam no 
desenvolvimento do pensamento científico racional, o tipo de pensamento 
que forma a maior parte do material universitário. Sua brilhante análise 
observacional do desenvolvimento de tal pensamento é de imenso valor, 
mas falta-lhe algo profundamente significativo. Há pouco tempo a pesquisa 
da divisão cerebral fez surgir a teoria do funcionamento dual do cérebro de 
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acordo com os hemisférios direito e esquerdo. Alguns pesquisadores 
afirmaram que o tipo de pensamento de Piaget origina-se no hemisfério 
esquerdo, o tipo de pensamento comum, linear, racional, digital, tão típico 
deste século. Portanto, em contra-ataque está agora a caminho para 
promover a educação da outra metade do cérebro. Nossos males, diz o 
líder dessa corrente, são devidos a uma educação excessiva do hemisfério 
esquerdo. Por isso as escolas deveriam incorporar um currículo para o 
hemisfério direito. (1987, p. 15). 

 

 

No âmbito da filosofia da educação Peirce (1987) como Regina Machado, 

professora62 de arte educação da Escola de Comunicação e Artes da USP, no seu  

curso de especialização em Arte-educação tem desenvolvido um largo estudo 

através dos contos de tradição oral, rumo a uma possível pedagogia do imaginário. 

Eu me curvo a essa ideia. Igualmente, Warnock63 dedicou o último capítulo de sua 

tese sobre a imaginação para a pedagogia no qual procurou provar a evidencia do 

papel da imaginação para os processos educativos.  

 

Nem é preciso duvidar de que os contos – e, por conseguinte, a narração de 

histórias –, desde sempre, foi e continua sendo um fenômeno de interação do 

homem consigo mesmo e com o seu mundo, pelas portas da imaginação. Podemos 

dizer que se trata de um instrumento que abre as portas do que não pode ser visto 

com os olhos ou com os dedos, mas com os olhos da imaginação. Abrir os olhos da 

imaginação é um procedimento para uma facilitação que permite desenvolver o 

homem-húmus. Estamos falando dos homens modernos com capacidade para 

recepcionar as experiências dos seus antepassados. Capazes de acolher uma 

semente (um conto tradicional) quando lançada e der-lhe-lhe espaço para enraizar-

se, crescer e florescer. É bom lembrar que etimologicamente homem vem de húmus 

que é terra, mas, não é qualquer terra. Húmus é terra fértil. Sua particularidade está 

na abertura para acolher toda e qualquer semente - experiência. A terra é 

acolhedora; o homem também. Quando uma semente cai na terra, ela a acolhe para 

que o grão tenha um vir a ser. Uma semente é sempre uma promessa que se 

                                                 
62

 Regina há muitos anos vem realizando uma pesquisa junto aos professores arte-educadores 
brasileiros. Em seu trabalho, cotidianamente, a professora se confronta com a realidade prática dos 
professores de artes no Brasil. O núcleo de sua pesquisa tem sido o curso de Especialização criado 
por Ana Mãe Barbosa, na USP. Nos últimos anos, a professora, elaborou – junto aos professores, 
com os quais trabalha –, uma estrutura de trabalhos com o conto de tradição oral. Segundo Machado 
o desafio foi o de transformar em palavras inteligíveis aquilo que fundamenta a experiência criadora 
que o trabalho com o conto promove. Publicou em seu livro Acordais os fruto deste trabalho (2004).   
63

 Warnock é uma pesquisadora inglesa que fez um estudo aplicado do conceito de imaginação tal 
como é delineado pelas principais correntes, sobre imaginário e imaginação.  
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realizará quando encontrar a terra fértil. Não será aquilo que a terra quer que ela 

seja, mas será aquilo que ela mesma, já traz como o poder-ser.  

 

Jette Bonaventure, em suas palestras, não deixa de dizer que, por esta arte – 

de contar e ouvir histórias –, nasceu o amor espiritual, eterno mágico e indestrutível 

que dinamiza o imaginário, pelo pensamento mágico reinante. Por esse exercício 

mantêm-se a capacidade do dialogar sobre tudo do ontem, tudo do hoje e do 

amanhã.  É um terreno de terras férteis, pois que, a experiência do conto convoca a 

criação dos pensamentos – uma criação imaginativa que se constrói fora do tempo 

da história cotidiana, no tempo do “Era”, no dizer de Machado (2004) e nas 

possibilidades da imaginação criadora de Henri Corbin64 -, tanto para quem ouve 

quanto para quem narra. Tempo de todas as possibilidades. Tal experiência liga-se à 

universalidade do ser humano e, ao mesmo tempo, à experiência pessoal, como 

parte dessa universalidade65 (MACHADO, 2004).  

 

Portanto, para nós, é claro que os contos são portadores de experiências, 

repletos de significados tanto para o homem de ontem como para o de hoje. É um 

produto da mente e das experiências do próprio homem. Importa o que a história 

conta e dela se traduz. Importa o que sob o toque das palavras ditas – de um 

contador de histórias –, a melodia secreta do Era uma vez em cada indivíduo 

desperta.  

Para finalizar este capítulo, retomo o Era Uma Vez sem saber ainda qual seria 

a melhor definição para essas palavras que sempre nos soam magicamente; 

palavras que nos levam para o reino da imaginação. Mas com a certeza de que são 

palavras que abrem possibilidades para um mundo melhor. Por meio das histórias o 

homem narrou o mundo contando histórias, como veremos no próximo capitulo: 

histórias de ontem e histórias de hoje.  

 

 

 

                                                 
64

 Ver Henri Corbin. A Imaginação Criadora no Sufismo de Ibn`Arabi. 
65

 Se não fosse assim como poderíamos compreender histórias de cinco mil anos como a versão de 
Cinderela dos algonquinos da América do Norte? 
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2  ESCREVER É UMA EXPERIÊNCIA DO CONTAR HISTÓRIAS 
 
 

O conto de fadas, que ainda hoje é 

o primeiro conselheiro das crianças, 

porque foi outrora o primeiro da humanidade,  

permanece vivo, em segredo na narrativa. 

O primeiro narrador verdadeiro é 

 e continua sendo o dos  

Contos de fadas. 

 

Walter Benjamin 

 

 

2.1 Histórias como bálsamos  
 

 

 

Meu interesse pelos contadores de histórias remonta a minha infância. Eu 

nasci em uma família de contadores de histórias, no nordeste deste país, onde os 

contos tinham um lugar de honra e nos serviam de proteção para todos os tempos. 

Muitas vezes as rezas nos chegavam em forma de contos; depois das ladainhas 

(próprias do nordeste), minha avó emendava nos contos. Cresci ouvindo histórias.  

 

Lá na minha terra, as histórias eram oferecidas como remédios para espantar 

as tristezas, as incertezas e até os medos; eram “servidas” como “bálsamos 

medicinais”, como também diz Clarissa Pinkola Estés (1994) e também a Nega Júlia, 

ajudante de minha avó na fazenda, era a contadora de histórias “oficial”. Para minha 

avó, como para ela, as histórias eram consideradas tão necessárias para uma vida 

saudável, como a necessidade do pão nosso de cada dia. O tempo passou e as 

histórias ficaram.  

 

 Lembro-me de sua casa sempre frequentada por pessoas que vinham dos 

sítios, das fazendas e também das casas vizinhas; talvez por isso, ela gostasse de 

dizer que era “gentista”, como os contadores de histórias, são: gente que gosta de 

gente, ou seja, gentistas.  

 

As pessoas tinham tempo para a conversa que rolava solta e prazerosa. As 

histórias contadas nasciam sempre de um tema da conversa descompromissada. 
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Muitas vezes as pessoas conversavam uma conversa de poucas palavras, muito 

silêncio, para ouvir as histórias narradas. Eu, ainda pequena, acompanhava com 

muitos olhares e me sentia invadida por um turbilhão de sentimentos. Lembro-me de 

que muitas vezes, as histórias até pareciam uma prece que fazia arder o coração e a 

alma da gente, colocando-nos mais próximos do sossego. 

 

 

2.1.2. Histórias de Ontem 

 

“Caminha hoje, caminha amanhã,  

de tanto caminhar se 

faz o caminho.” 

 

 

Naquele tempo, convidar os amigos para um cafezinho, com bolo de fubá – e 

outros quitutes preparados pela Nega Júlia –, significava um sinal de educação, 

apreço e também de refinamento. Esse é um pedaço da minha história que gosto 

muito de contar: minha avó e Nega Júlia gastavam um tempo, preparando a massa 

do bolo e retirando da cristaleira as louças, o suporte de ferro e o coador, já 

encardido de tanto coar café. Ao passo que a água fervia no fogão à lenha, a 

conversa rolava mansa e solta, enquanto isso, elas moíam os grãos para o café. 

Quando a água da chaleira borbulhava, elas acrescentavam o pó e o cheiro do café 

fresco invadia a casa. Incensava a casa toda. Me pego pensando que ficar ao pé do 

fogão, naturalmente, provém de uma longa tradição dos que nasceram e cresceram 

em lugares sugestivos, como a zona rural, onde as mães e avós cultivavam a arte 

da palavra, na cozinha. Nega Julia gostava de desfilar, ao por a mesa, com a 

fumegante sopeira de porcelana, bandejas com pratos especiais, criados por sua 

genialidade culinária, dada a sua proximidade com os condimentos e ervas do 

quintal para a mesa. A cada refeição, lembro-me bem, uma festa abundante que 

reunia as pessoas numa lenta cerimônia onde conversa sempre acontecia.  

 

Naquela velha fazenda, ao lado do borralho, elas iniciavam o Era Uma Vez, 

dividindo com os presentes os seus saberes e sobre sua estreiteza com a terra, que 

chamavam de grande mãe. É bom de lembrar que a sala de visitas (estava sempre 

vazia) era na cozinha, lugar mágico, de transformações. Lugar de alquimia.  
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Naquele tempo, no fim da tarde, as pessoas gostavam de estar juntas, 

gostavam de se encontrar para conversar, contar e ouvir histórias. Minha avó 

apresentava o seu Era Uma Vez e as histórias eram ininterruptas, até nós crianças, 

encontrarmos o caminho dos quartos de dormir. Ainda pequena sentia que as 

histórias me fascinavam. Talvez esse fascínio tenha a ver com o que Clarissa Estés, 

especialista em histórias de tradição oral, diz ao referir-se sobre as possibilidades 

das narrativas orais:  

 

(...) sempre que se conta um conto de fadas a noite vem. Não importa o 
lugar, não importa a hora, não importa a estação do ano. O fato de uma 
história estar sendo narrada faz com que o céu estrelado e uma lua branca 
entrem sorrateiros pelo beiral e fiquem pairando acima da cabeça dos 
ouvintes. Às vezes, ao final de um conto, o aposento enche-se de 
amanhecer (1994, p. 524). 

 

 

 

Mágicos aqueles momentos proporcionados com os contos de tradição oral; 

eu nunca me esqueci. Parece que as histórias: “fazem o seu trabalho em silêncio, de 

forma invisível. Elas trabalham com todos os materiais internos da mente e do ser. 

Elas tornam-se parte de você, ao mesmo tempo, que o transformam (HEAVEN, 

1996, p. 23)”. 

 

 

2.1.3 Histórias de hoje  

 

 Hoje fico pensando no que temos para contar às nossas crianças e também 

nos rituais para recepcionar as nossas visitas quando alguém chega a nossa casa. 

Quase sempre, estamos apressados. Antigamente não era assim, as pessoas não 

precisavam avisar que iam a nossa casa, simplesmente iam chegando e era uma 

alegria estar com quem chegasse. Sabemos que é de bom tom e a boa educação 

“manda” que ofereçamos um cafezinho às nossas visitas. O ritual? Não existe mais. 

Preparo rápido: pegamos o coador de papel (o pó vem moído – que loucura é essa 

de moer os grãos; não se tem tempo para isso!); o café já cai na garrafa térmica 

(onde vai ficar o dia todo) pronto para servir na temperatura que estiver. Tiramos a 

comida congelada do freezer, ligamos o micro-ondas; o telefone toca, gritamos para 
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nosso filho atender; olhamos os bilhetes da geladeira para as compras do amanhã, 

ao mesmo tempo, em que falamos ao telefone, falamos também com a visita, e esta, 

desconfortável de tanto esperar a nossa atenção, resignadamente, vai embora; e, 

muitas vezes, damos graças a Deus, ufa! Pois não temos tempo para visitas. 

 

Continuamos a interminável correria de fazer coisas até estarmos exaustos e 

cair na cama para uma noite de algumas horas de sono, porque logo o relógio vai 

tocar. Ficamos pobres nos relacionamentos e esquecemos a pergunta mais 

importante de todas: o que realmente vale a pena ser vivido?  

 

Não faz muito tempo li, em uma revista, a história de Howard Hughes que 

ilustra bem a insensatez da falta de tempo. Magnata americano, um dos homens 

mais ricos que se tem noticias. Ao morrer tinha mais dinheiro que a maioria do 

Produto Nacional Bruto de muitos dos países do mundo, morreu de fome em um 

motel em Las Vegas, completamente só, reduzido a pele e ossos, como uma 

sombra dos campos de concentração. Morreu de pobreza. Pobreza de espírito e dos 

sentidos da convivência. Alguns rabanetes arrancados da terra, uns goles de água e 

umas boas histórias poderiam tê-lo salvo, diria a minha avó e, certamente, Nega 

Júlia. Tanta acumulação e tanta miséria.  

 

Betty Sue Flower (2002), diretora da Johnson Presidential and Museum em 

Austin, Texas, está absolutamente certa quando afirma que nossa disposição para 

receber e absorver histórias diferentes pode nos libertar do isolamento de nossa 

própria história.  

 

Suzy Platiel (2001), tradicionalista, comenta que nosso mundo atual utiliza 

pouco o conto e o contador para ajudar as pessoas a se integrarem à sociedade, 

especialmente as crianças, mas cobra delas maior empenho na aquisição da 

sociabilidade. Desde o início a ideia da tradição de narrar histórias leva os homens 

ao convívio e a aprendizagem. A lingüista Plantiel (2001), que trabalha na sociedade 

sanan, uma etnia de Burkina Faso na África refere-se a estreita ligação do contar e 

do ouvir histórias, com a formação da identidade da criança, o que, a propósito, leva 

a respeitar algumas regras de troca com os outros homens, entre outras: respeitar a 

lei da hospitalidade (GAGNEBIN, 2006). 
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A realidade das sociedades modernas mostra que vivemos obcecados pelo 

insaciável apetite das sensações, como diz Izabel Allende (1999), porque na pressa 

de devorar tudo, dissociamos o corpo da alma. Certa vez um aluno do curso de 

contadores de histórias me disse: “exigimos uma exaltação cósmica que nem as 

drogas, nem a violência do cinema, nem a embriaguês total pode nos dar”. É fácil 

perceber que já não basta uma carícia sutil; o prazer da reunião para uma refeição, 

o prazer da pele contra a pele, o compartilhar um pêssego ou o ouvir uma história. 

Abandonamos uma depois da outra, todas as “peças do patrimônio humano, tivemos 

que empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor para recebermos em 

troca a moeda miúda do atual” (BENJAMIM, 2009, p. 119).  

 

Um dos fenômenos, próprio da modernidade, no qual o individual ocupa cada 

vez mais o lugar do coletivo, é o fato de não precisarmos mais sair de casa. Temos 

tudo on-line; todas as informações armazenadas em pen-drive e, com isso a ilusão 

de que as pessoas não precisam das pessoas.  

 

As histórias de hoje são diferentes das histórias de antigamente, portanto, 

trazem problemáticas diferentes. Soube de um rapaz que passou meses sem sair de 

sua casa. Trabalhava pelo computador, porque dominava totalmente essa 

linguagem. Gerenciava sua conta bancária pela internet, telefonava para a 

lavandeira cuidar de lavar e passar suas roupas; pelo computador, fazia 

supermercado, pagava todas as suas contas; comprava produtos da farmácia; a 

locadora deixava-lhe os filmes em casa. Em decorrência disso, deixou de estar 

envolvido pessoalmente com pessoas por pouco mais de seis meses. Casos como 

esse não são raros. Ao longo desta pesquisa soube de muitos outros.  

 

Com isso, percebemos que a sociedade contemporânea, chamada de 

sociedade da comunicação, está criando, contraditoriamente, a solidão, como dizia o 

professor Paulo Freire: “a cultura do silêncio”66. São os relacionamentos 

enfraquecidos pelo distanciamento dos encontros pessoais, do face a face. Trata-se 

de um tipo de experiência desvitalizada – construída e garantida pelo mundo virtual.  

                                                 
66

 O trecho apresentado aqui é lembrança das conversas da autora com Prof. Paulo Freire, com 
quem trabalhou na Secretaria da Educação do Município de São Paulo, em 1989. 
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Para Gagnebin, Benjamin faz uma distinção importante sobre o que chama de 

Erfahrung: as experiências da vida coletiva “que se inscreve numa temporalidade, 

comum a várias gerações e supõe, portanto, uma tradição compartilhada (1999, p. 

57-58)”. Já a Erlebnis: refere-se a experiência, característica do indivíduo.  

 

Tais autores deixam-nos a pensar sobre a importância das experiências 

transmitidas como uma herança que se junta às experiências de vida de cada 

sujeito. 

 

O rapaz mencionado acima, aquele que passou cerca de seis meses sem sair 

de sua casa, segundo relato da mãe, deixou de se cuidar, ficou anêmico. Adoeceu 

física e emocionalmente. Não podemos nos furtar de pensar, no risco e na 

proximidade dos severos desequilíbrios que isso traz. Tornou-se para a mãe, 

irreconhecível. No caso desse rapaz, isso foi desenvolvido, pelo virtual, acarretado 

por toda a sorte das consequências que esse mundo oferece.   

 

É fato que a internet nos conecta a milhares de pessoas sem sairmos de casa 

– como o rapaz acima, cuja mãe nos procurou no auge do desespero. Podemos 

comprar, vender, trabalhar, pagar contas, acessar países distantes, entrar em 

pinacotecas, e, inclusive, “namorar” pessoas sem nunca tê-las encontrado; tudo, 

sem sair de casa. Todos sabem dos casos de “namoro” por internet; 

relacionamentos com duração de anos, pela internet: os chamados namoros virtuais. 

Consideremos, então, que o mundo virtual, metaforicamente, se parece com óculos 

que usamos para ver a realidade, e quando vemos a realidade com esses óculos, 

não vemos os próprios óculos. Assim, em que tipo de experiências estamos 

submetidos?  

 

As relações via internet, bem como as apresentações televisivas dos heróis 

contemporâneos, “desencarnados”, como diz Machado (2004), acostumam os 

usuários a experiências com narrativas desprovidas de sentidos. São propostas de 

ações que não trabalham o sentido das necessárias ordenações internas. 

Lembremo-nos de que o ato de contar histórias prevê proximidade, encontro com as 

pessoas, engajamento e certa intimidade. Aqueles que têm histórias para contar não 
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existem como entidades autônomas. Sua existência é construída no cruzamento das 

interações sociais. O verbo poético, no caso dos contos e seus contadores, exige o 

calor do contato, os “dons” da sociabilidade. Daí a sua importância. “Ninguém é uma 

ilha completa em si mesmo; todo homem é um fragmento do continente, uma parte 

do todo.”, como diz John Donne (1985), um poeta e contador de histórias inglês. Isso 

aponta para a necessidade do convívio; de um contato mais direto e permanente 

entre as pessoas.  

 

Minha avó sempre dizia: quando estamos juntos e somos movidos por uma 

mesma causa, podemos, mesmo diante do desconhecido, transformar medos em 

esperanças e isso faz toda a diferença. É preciso lembrar que o contar histórias tem 

a garantia de uma vida de experiências coletivas ligada há um tempo partilhado pelo 

universo das práticas da linguagem, que envolvem o emocional e o racional. E isso é 

propriedade que vem da prática do contar e ouvir histórias.   

 

Não há como negar a importância dos computadores e da tecnologia para a 

facilidade e avanços da vida, contudo a nossa preocupação e intenção é como nos 

ensinou a Nega Júlia saber da dose, já que o diferencial entre o veneno e o remédio, 

como bem dizia ela, está na dose. É ainda nosso desejo resgatar o melhor das 

velhas tradições, voltamos a dizer: os seus aspectos mais humanizadores.  

 

 

2.1.4 Das máquinas para a crise de sentidos 

 

 Nossas vidas estão cheias de máquinas, de mídia, de televisão e carentes, 

do tipo de histórias tradicionais, bem como dos contadores, com eloquência para 

fazê-lo. Deixamos para trás essa arte, que, na voz de W. Benjamin é uma troca de 

experiência; uma transmissão de experiências, cujas condições de realização já não 

existem em nossa sociedade. Diríamos que o tempo do progresso traz outra 

realidade. Um novo modelo está em voga e nos obriga a outras realidades de 

comportamentos: hoje é tudo rápido demais, tão rápido que quase não temos tempo 

para a absorção, “digestão”, memorização do sentido das coisas, comprometendo, 

inclusive, a nossa capacidade de assimilação do novo.  
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Vejamos este quadro: tudo é fugaz; em segundos conectamo-nos com 

qualquer ponto do mundo pelo computador; fazemos duas, três coisas ao mesmo 

tempo; perder tempo é perder dinheiro. Dinheiro é poder e é sempre a meta das 

sociedades capitalistas modernas que se empenham no aumento quantitativo da 

economia de mercado.  

 

As consequências desse movimento estão no que Berger e Luckmann, 

sociólogos respectivamente de Boston e Constança, atuantes em áreas e projetos 

voltados para “orientação cultural”, chamam de pluralismo (2004, p. 49) gerado pela 

modernidade, no qual os sistemas hierárquicos de valores e saberes perderam a 

sua forma simples que dava sentido à vida do homem. Hoje, somos guiados pelo 

sentido do agir para possuir; em detrimento do ser o ter, valor básico para condutas 

da vida moderna individualista, guiadas pelas instituições da chamada modernidade 

capitalista (Ibid., p. 23). Esse novo paradigma fruto da modernidade tem suas 

causas:  

 

(...) num aumento qualitativo e quantitativo da pluralização. São conhecidas 
as causas estruturais deste fato: crescimento populacional e migração e, 
com isso, um aumento de cidades – pluralização no sentido físico e 
demográfico; economia de mercado e industrialização que misturam 
pessoas dos mais diferentes tipos e que as forçam a chegar a um 
entendimento mais ou menos pacífico (...); os meios de comunicação de 
massa exibem constantemente e com insistência uma pluralização de 
modos de pensar e viver (...). (BERGER e LUCKMANN, 2004, p. 49). 
 
 

 

Características de um universo onde: 

 

O alargamento do quadro (do pluralismo) causado pela modernidade leva o 
homem a uma “desorientação” e, como consequência: “se não for possível 
limitar a interação, causada pela pluralização, por ‘muros’ de outro tipo, o 
pluralismo se tornará plenamente atuante e, com isso, também uma de suas 
consequências: a crise ‘estrutural’ de sentido”. (Ibid, p. 49). 
 
 
 

A pluralização, advinda da velocidade nas mudanças dos processos e das 

tecnologias de comunicação, tem ainda, a nosso ver, seus correlatos na cultura 

contemporânea (por exemplo, a força da mídia), o que acarreta desafios cada vez 

maiores, principalmente, para aqueles que trabalham com crianças e adolescentes. 

Um destes fatores é o apelo do consumo de mercadorias. Também, por isso, é certo 
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que os esforços conservadores para proteger noções tradicionais – de infância, 

principalmente, – são predestinados ao fracasso, dado os interesses comerciais das 

grandes corporações (mídias e entretenimentos):  

 

(...) tais produções são manipulações desta mídia que dita modos e estilos 
de vida, de tal forma que nos afeta, principalmente quando nos aparece 
como garantia da verdade e, como afetuosa partilha de cotidianos, e não 
como jogos de interpelação da luta explícita pela imposição de sentidos. 
(FANTIN, 2006, p. 30) 
 

 

Estamos diante de um contexto que isola os indivíduos, o que contribui para a 

desorientação (BERGER e LUCKMANN, 2004). Perdemos o valor de comunicar as 

nossas experiências, de contar a nossa história, pelo esmaecimento de uma tradição 

que unia os homens; pelo esquecimento dos signos que o passado deixou em nossa 

casa. A perda desses valores é quase que uma exigência da insuficiência crônica da 

falta de sentidos que não conhece remédio e que nos atira na busca de uma 

quantidade cada vez maior de informações, para com isso, esquecermo-nos do tipo 

de sabedoria e aconselhamento que só as histórias podem transmitir (BENJAMIN 

2009). Por certo que perdendo isso, desaparece das nossas vidas a qualidade 

legendária dos contos transmitidos oralmente, daí a indagação: que tipo de 

experiência as modernas narrativas midiáticas nos oferecem? Como a convocação 

da memória trará a experiência em nossos dias se a ela não estivermos atentos?  

 

Em nosso entendimento, a crise estrutural de sentido, fenômeno que afeta o 

homem moderno, da qual falam Berger e Luckmann (2004), nos deixa uma tarefa 

difícil: a de uma compreensão inteligente do significado da nossa existência, nesse 

mundo de mudanças tão rápidas. Precisamos de uma compreensão “a partir da 

própria experiência nele vivida”, como disse o autor de A Psicanálise dos contos de 

fadas (BETTELHEIM, 1979, p. 11). Sua experiência de longos anos de trabalho com 

crianças e adolescentes, utilizando os contos de fadas, levou-o a escrever:  

 

 

Se esperarmos viver não só cada momento, mas ter uma verdadeira 
consciência de nossa existência, nossa maior dificuldade e mais difícil 
realização será encontrar um significado em nossas vidas. É bem sabido 
que muitos perderam o desejo de viver, e pararam de tentá-lo, porque tal 
significado lhes escapou. Uma compreensão do significado da própria vida 
não é subitamente adquirida numa certa idade, nem mesmo quando se 
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alcança a maturidade cronológica (1979, p. 12). 

 

 

A ideia do autor nos parece completa e dispensa comentários. Cabe-nos, 

entretanto, algo sobre a questão da sua opção pelo contar histórias, como um 

caminho para o resgate de significados para a vida das pessoas e isso implica em 

considerar esta tradição – do contar histórias – como um movimento, construído 

através do tempo como possibilidade de se desenvolver a imaginação criadora. 

       

 

2.1.5 Tradição como movimento para mudança 

 

A recordação me traz a possibilidade 

De ver o que eu posso ser 

 

 

As discussões sobre a antiga prática do contar histórias é polemica, e requer 

um olhar mais focado para a questão da tradição. O argumento para a continuidade 

de uma arte tão antiga tem como principio o movimento do que se conhece como 

tradição de transmissão oral como sendo algo que ajuda a solidificar valores para o 

ser humano e consequentemente para a sociedade. A discussão aqui, não é mais 

sobre o que é tradição, como vimos no primeiro capitulo, mas pela tradição 

estaríamos repetindo o velho, o obsoleto? Há pouco consenso entre autores sobre a 

questão. Mas escolhemos Grubacic com quem nos identificamos para a nossa 

construção. Ele diz:  

 

(...) “tradição” tem dois significados históricos: a saber, um é mais familiar e 
difundido, e tem o significado do folclore – histórias, crenças, costumes e 
modelos de comportamento – enquanto o outro significado é menos familiar 
e pode ser entendido como: prosseguir, transmitir, articular, discutir, 
aconselhar. (GRUBACIC, 2006, p. 19) 

 

 

Para o nosso estudo, os dois significados são bem compreendidos; o mais 

familiar para o termo tradição é o que significa folclore. Folclore é o nome que 

também é dado aos contos de tradição oral. Mas é no último sentido que 

empregamos melhor o conceito, pois se refere, como diz o autor, ao: “respeito à 
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nova e criativa forma de reviver a experiência da tradição” (2006, p. 19). Outra 

contribuição que sustenta a nossa compreensão é da Gadamer:  

 

 

(...) o que chega a nós pelo caminho da tradição da linguagem não é o que 
restou, mas o que é transmitido, isto é, nos é dito – seja na forma de 
tradição oral imediata, onde vivem o mito, a lenda, os usos e costumes (...). 
(Gadamer, 2005, p. 504; grifo nosso) 
 
 

 

Nossa proposição é a de que haja o necessário reconhecimento da herança 

da tradição de contar e ouvir histórias e o seu veículo por excelência: que é o conto 

tradicional como legado dos nossos antepassados, como um tesouro. Homens da 

tradição oral ensinam que o conto pode ser compreendido em vários níveis, e, os 

mais profundos só se revelam com o tempo, exatamente porque a lição que o conto 

oferece é possibilitar ao homem a busca e o encontro de si mesmo (HAMPÂTÈ BÂ, 

2003).   

 

Christian Viallon refere-se ao conto tradicional como sendo a história da 

humanidade, “rastro, herança, transmissão de uma geração a outra sob formas 

moventes, variáveis, recriadas ao infinito” (1987, p. 46). Isso nos confia um escutar 

para religar-nos às vozes dos nossos antepassados e, portanto, às suas 

experiências de ensinamentos. Escutar uma história é como evocar uma lembrança 

distante ou um sentimento já vivido que produz a vibração de uma ressonância, que 

vem de muito longe e que está encarnando em quem narra, com o desejo de passar 

para quem ouve a tal experiência do estar bem consigo e com sua comunidade.   

 

O nosso foco para a tradição de contar histórias verga-se aos ensinamentos 

de que certamente nada substitui a voz viva do contador de história nem a sua 

inesquecível sabedoria. A imaginação precisa ser nutrida por uma chama viva e não 

pré-gravada. As histórias existem para serem passadas adiante de boca em boca, 

“pelo coração”, já diziam os poetas  e, no pacote das vantagens, inclui-se aí o fato 

de as emoções, serem comprovadamente renovadas. 

 

Urge esta necessidade porque como diz Pinto (2005) estamos numa 
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sociedade multitela. Além do mais é ainda preciso considerar que, a modernidade 

(examinado da constatação de uma ruptura de continuidade da tradição oral), 

principalmente, com o mundo eletrônico e digital, oferece uma referência comum 

àqueles que têm seu acesso – contudo, observa-se também que se trata de uma 

realidade que gera uma nova maneira de exclusão para muitos – possibilitando um 

tipo específico de interação (virtual), da qual a convivência não faz mais parte. O fato 

é que esse fenômeno propicia um movimento de individualização e certa pseudo-

socialização (PINTO, 1997). Desta relação (tecnológico-midiática), o que chama a 

atenção são os cortes daquilo que oferecia um significado importante para a vida 

das pessoas, como os encontros para a narrativa tradicional.  

 

É preciso notar que esses modelos (tecno-midiático) pretendem novos 

relacionamentos que estão voltados para as novas formas de criação de cultura e 

suas mediações, fazendo valer os padrões de consumo quase que obrigatoriamente. 

São valores diferentes e difíceis de qualificar como bons ou ruins; ainda há muitos 

espaços vazios e muitas perguntas que, embora importantes, inoportunas neste 

trabalho. 

 

Não podemos deixar de lado alguns apontamentos sobre as ofertas para o 

universo infantil. Obviamente os meninos de hoje, não são como as crianças que 

fomos, visto que hoje, já nascem imersas no mundo midiático. Além de outras 

coisas, perderam o exercício político que a rua, aos grupos infantis, possibilitava, 

para passar 80% do dia presos à televisão. É sabido que a televisão ocupou o lugar 

da conversa, do diálogo e principalmente dos momentos de histórias narradas, 

atualmente ocupados pelas telenovelas. Há uma televisão em cada cômodo da casa 

e para cada pessoa da família; daí o que chamamos de “clima da incomunicação” 

nos lares.  

 

As crianças de hoje têm um acervo muito pequeno de contos de fadas, mas 

um arquivo grande, no computador, cheio de games, jogos de lutas. Lutas solitárias. 

Finalmente, a questão talvez mais relevante: a programação, difundida pela 

televisão sem relevância dos horários. Programação farta de temas de violência, na 

qual não falta a exaltação ao êxito fácil, à delinquência, ao sexo e até à pornografia. 

Alto número de crianças enfrenta a televisão desde muito pequenas, ou melhor, 



97 

 

muitas, desde que nascem. Portanto, é conveniente que se reflita: é justo e saudável 

empregar a atenção de uma criança a uma programação de televisão com esse tipo 

de conteúdo?  

 

Certa vez, contando histórias em uma escola, perguntei às crianças de onde 

vinha o leite que elas bebiam, responderam: da caixinha. São crianças internautas, 

telespectadoras e, portanto, com outras formas de interação com o outro e com o 

mundo. Não é precipitado dizer que: são furtadas da experiência da escuta de uma 

boa história. Histórias que abrem caminho para o diálogo. História que desenvolvem 

a imaginação, a criatividade e, sobretudo, favorecem o convívio entre as pessoas.  

 

No mundo moderno ao mesmo tempo em que falamos com um amigo virtual 

do outro lado do mundo, não conhecemos o vizinho que mora ao lado do nosso 

apartamento. Evidentemente a televisão, o computador e toda a cultura digital, 

transformaram a vida e a cultura das novas gerações, oferecendo outras formas de 

relacionamentos que voltamos a dizer, mais se parece com um fenômeno de 

incomunicação. Isso nos obriga a buscar novas compreensões para o campo dos 

cruzamentos entre infância, cultura, socialização e comunicação, na tentativa de 

ajustar as questões dessa realidade.  

 

Não cabe, neste trabalho, entretanto, adentrar no papel das novas 

linguagens, principalmente as midiáticas, embora saibamos do envolvimento da 

indispensável redefinição das ideias sobre cidadania e sobre a necessária sintonia 

com as necessidades das crianças de hoje. 

 

Por isso concordamos com Havelock (1995), quando propõe que o 

desenvolvimento da criança reviva de alguma forma as condições de nosso legado 

oral. O autor entende um currículo, para a formação do sujeito educado, que inclua 

canções, danças e recitação, pois que, entende: vir acompanhado pela contínua 

instrução nessas artes orais. Bons leitores, argumenta o autor, surgem de bons 

falantes. Por fim, Havelock coloca a questão: “Se nossos antepassados foram mais 

cultos do que somos, teria sido porque aprenderam a falar bem, muito antes de 

lerem bem, adquirindo um amplo vocabulário por meio da prática retórica? (1995, p. 

28)”. 
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Indagação interessante a do autor e nos remete para considerações do 

pensar sobre a importância do diálogo, principalmente entre os familiares. O autor 

ainda defende que os hábitos linguísticos fazem parte do nosso legado biológico que 

pode ser complementado pela cultura escrita, mas jamais suplantado por ela: “Se 

tentarmos suprimir esses hábitos, estaremos incorrendo em perigo” (HAVELOCK, 

1995, p. 31) para a formação integral do homem. 

 

O desafio é grande, tendo em vista que o mundo atual está cada vez mais 

permeado pelo universo dos feitos da modernidade. Estamos diante de uma arena 

repleta de significados que interferem nos processos de formação e autoformação 

do homem. Essa arena, certamente, está distante dos limites espaço-temporais do 

face a face, que implica no enredamento de um ouvinte e de um narrador, atrelado à 

expressão de um discurso, que murmura em determinado tempo e lugar um mundo 

de emoções compartilhadas.  

 

Estamos falando da prosa; da conversa que muitas vezes “chamam” as 

narrativas orais – compreendidas aqui como contos de tradição oral. Estamos 

falando dos encontros entre os homens com o face a face cujo murmúrio tem a ver 

com uma forma de subjetividade (FICHER, 2002), pela objetividade do contar e ouvir 

histórias. Falamos de tecer o invisível através das emoções. 

 

   

2.2 Com a palavra: os tradicionalistas 
 
 

“O poder vinculativo da tradição oral é tão forte que  

o olho está subordinado ao ouvido. No principio     

  era o verbo: uma Palavra falada, não a visual do  

   homem letrado”  

 

(MCLUHAN, 1974, p. 87) 

 

 
 

Nesse processo de pesquisa, procuramos recorrer a estudos de especialistas 

das sociedades de tradição oral, para não perdermos o fio dos ensinamentos das 
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sociedades também conhecidas como não letradas que fazem uso da cultura oral, 

cujos contos compõem obra anônima e coletiva. E se for assim, o fato é que eles 

fazem parte de um patrimônio comum a todos nós, um tesouro que a humanidade 

vem preservando pelos tempos a fora. Logo cada um de nós tem direito a um 

quinhão dele. Interessa-nos, portanto informar, que neste caso, quanto mais se 

divide, mais cresce, ao contrário de um acervo material.  

 

 E, para nos guiar, seguiremos Amadou Hampâtè Bâ, autoridade em tradição 

oral. Ele foi historiador, escritor, poeta pensador e contador de histórias, Nasceu em 

Bandiagara, aos pés das falésias da remota região da África onde vivem os dogons, 

e morreu em 15 de maio de 1991. Nomeado, em 1962, membro do Conselho 

Executivo da UNESCO, tinha como meta apresentar ao mundo a tradição africana 

como cultura. Segundo o contador de histórias essa era uma tarefa delicada, pois 

que, para o mundo ocidental, os povos sem escrita são povos sem cultura. A 

primeira vez que propôs levar em conta as tradições orais como fontes históricas de 

cultura, provocou risos e, alguns perguntaram com ironia, que proveito a Europa 

poderia tirar das tradições africanas? O historiador respondeu: “A alegria que vocês 

perderam”, e, continuou: “Hoje, talvez pudéssemos ajuntar: certa dimensão humana, 

que a civilização tecnológica moderna está em vias de fazer desaparecer” (1981, p. 

302).  

 

Amigo de Hampâtè Bâ, Tierno Bokar Salif (falecido em 1940) era mestre da 

ordem mulçumana de Tijaniyya. Passou toda a sua vida em Bandiagara, Mali, na 

África. Igualmente a Amadou Hampâtè Bâ, era um dos conhecedores das tradições 

orais e, como o amigo, fazia uma diferenciação importante para a apreciação dos 

valores da escrita, quando se pensa que apenas dela vem o testemunho como 

veracidade para as coisas. Ele deixou para os seus e para todo o mundo a seguinte 

informação: 

A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, 
mas não é o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A 
herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se 
encontra latente em tudo que nos transmitiram, assim como o baobá já 
existe em potencial em sua semente. (BOKAR apud HAMPÂTÉ BÂ, 1981, 
p. 207) 

 

Então, os grandes depositários da herança oral são os chamados 
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tradicionalistas ou fazedores de conhecimento ou simplesmente conhecedores. São 

os mestres iniciados e iniciadores de um ramo tradicional especifico, como por 

exemplo: iniciação do ferreiro, do tecelão, do caçador, do pescador, do contador de 

histórias, etc. São possuidores do conhecimento total da tradição em todos os seus 

aspectos.   

 

Amadou Hampâtè Bâ, contador de histórias, não se cansou de dizer: “Na 

África, quando um velho tradicionalista morre, é uma biblioteca inexplorada que 

queima”. Ele foi e é sem dúvida uma autoridade em tradição oral reconhecida por 

africanistas e orientalistas como para o professor Paulo Daniel Farah67, da 

Faculdade de Filosofia da USP, Marcel Griaule, Germaine Dieterlen, dentre outros.  

 

Delegamos a Amadou Hampâtè Bâ, um lugar de distinção, neste trabalho, por 

ser o representante de uma das culturas que mais conservaram o conhecimento 

tradicional. É preciso ressaltar o significado que esse homem deve ter para a 

comunidade dos contadores de histórias do Brasil e para estudiosos – antropólogos, 

historiadores, educadores, linguistas – que direta ou indiretamente se ocupam em 

definir nossa cultura. É lugar comum, entre nós brasileiros, a mentalidade 

assimilacionista, que privilegia a tradição europeia e relega nossos índios e negros 

ao plano das simples influência, como nos relembra Sonia Queiroz, em Pé preto no 

barro branco – A língua dos negros de Tabatinga (1998). 

 

Nas sociedades de tradição oral a “palavra” do contador de histórias foi e 

ainda é o meio para a transmissão dos saberes. Lançar mão desse meio é 

reconhecer que não precisamos inventar novamente a roda. É avançar calçando-nos 

numa experiência dos nossos ancestrais, portanto foi daí que partimos, já sabendo 

do poder da palavra, afinal conviver com Nega Julia foi sempre um privilégio.   

 

O domínio e conhecimento de Amadou Hampâtè Bâ apresentoram para o 

mundo a concepção do universo da tradição oral. Ela é fundada na iniciação e na 

                                                 
67

 Farah é um pesquisador dos contos tradicionais da África e em artigo da folha de São Paulo de 24 
de maio de 2003, “imagem distorcida da África precisa mudar no Brasil, o professor Paulo Daniel 
Farah, da Faculdade, Letras e Ciências Humanas da USP, cita o professor malinês Saddo Ag Almoud 
, que diz: “Há guerras, fome e subdesenvolvimento na África, mas há outro aspecto rico, que nem 
sempre é mostrado (...) muitos alunos se formam na escola sem saber quase nada da África.” 
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experiência que conduz o homem à sua totalidade e, em virtude disso, pode-se dizer 

que contribui para criar um tipo de homem diferenciado. A tradição oral deixou 

escrito o autor, é a grande escola da vida. É dela que se recuperam e se relacionam 

todos os aspectos da existência humana. Dentro dessa tradição, na verdade, o 

material e o espiritual não estão dissociados. Ela é ao mesmo tempo religião, 

conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, 

compartilhada por meio dos contos de tradição oral. Por isso os contos são, por esse 

povo, considerados já que remontam a uma unidade primordial. Uma vez que liga o 

comportamento cotidiano do homem e da comunidade, a cultura africana não é algo 

abstrato que possa ser isolado da vida; ela envolve uma visão particular do mundo, 

um mundo concebido como um todo. Um todo no qual todas as coisas estão ligadas 

e interagem.  

 

Com Amadou Hampatè Bâ compreende-se a tradição oral com bases na 

espiritualidade, cujas raízes estão numa concepção de homem; do seu lugar e do 

seu papel no seio do universo. Para compreender esse universo, Hampâtè Bâ diz 

que é preciso retornar ao próprio mistério da criação do homem e da instauração 

primordial da “Palavra”: o mistério tal como ela revela e emana.  

 

A tradição de Amadou Hampâtè Bâ ensina que a palavra Kuma, é uma força 

fundamental que emana do próprio Ser Supremo: Maa Ngala, criador de todas as 

coisas. Força infinita. Ninguém pode situá-la no tempo e no espaço. Incognoscível. 

Infinito. Síntese de tudo o que existe, receptáculo por excelência da força suprema e 

confluência de todas as forças existentes. Ela é o instrumento da criação. É com sua 

invocação que os mestres contadores de histórias iniciam os seus jovens na vida 

adulta.  

 

Deve-se ter em mente que todas as tradições africanas postulam uma visão 

religiosa do mundo, sem a qual não há sentido. A tradição africana é constituída por 

um universo de forças em constante movimento. Tudo é energia. Tudo se liga a 

tudo. Tudo é solidário no interior desta vasta unidade cósmica.  

 

O seu mito de criação diz: Então Maa Ngala misturou parcelas de 21 criaturas 

e insuflou na mistura uma centelha de seu próprio hálito ígneo, criou um novo ser, o 
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Homem a quem deu uma parte de seu próprio nome: Maa. E assim esse novo ser, 

através de seu nome e da centelha divina nele introduzida, continha algo do próprio 

Maa Ngala. Maa, o homem, recebeu de herança uma parte do poder criador divino e 

o dom da Mente e da Palavra68. Dai vem o saber de que a fala, a palavra, pode criar 

a paz, como também destruí-la. É como o fogo. Uma única palavra imprudente pode 

desencadear uma guerra. A manipulação das forças, neste caso, a palavra, busca 

sempre reequilibrar os possíveis desequilíbrios. Por isso, como já dissemos, as 

sociedades orais tradicionais da África consideram a mentira uma verdadeira lepra 

moral. Quem o faz se separa de si mesmo e da sua sociedade.  

 

Amadou Hampâté Bâ enquanto estudioso do seu povo, contador de histórias, 

tinha em mente que: na tradição do contar histórias do povo africano a palavra 

produz o “vai-e-vem” que é a essência do ritmo de quem narra. Por meio do ritual 

das narrativas, ela materializa a cadência (1994, p. 250). 

 

Um contador de histórias nos moldes tradicionalistas, como nos ensina 

Hampâté Bâ, é um depositário da herança de seu povo e, por isso, são chamados 

de tradicionalistas. Eles são as melhores testemunhas dos fatos. O contador de 

histórias Amadou Hampâté Bâ, da tradição dos países da floresta, situado na 

savana do sul do Saara, antiga África ocidental francesa, advertia que falar da 

tradição de seu povo só era possível porque essa ele “viveu” ou estudou de perto, 

ou seja, estava imerso em seu cotidiano. Ele disse que para se conhecer uma 

história é preciso estar ligado à experiência e integrado à vida da comunidade por 

onde a história circula, principalmente quando se trata da transmissão de 

conhecimentos próprios aos processos, principalmente, iniciáticos. Por isso, 

pesquisadores sejam africanos ou não, interessados em estudar sobre os temas da 

tradição religiosa africana, por exemplo, estão condenados a ficar à margem desses 

temas se não aceitarem viver com todas as suas regras a iniciação correspondente 

ao seu tema de pesquisa. Para o domínio desse tipo de conhecimento, ele dizia: “há 

coisas que não se explicam, é preciso experimentá-las” (Ibid., p. 190). O contador de 

histórias passa a diante a sua experiência que é a experiência do seu povo, para a 

qual, no dizer de Glória Kirinus “(...) foi contada e vivida. Vivida e pensada. Pensada, 

                                                 
68

 Para saber mais sobre este mito ver: Metodologia e pré-história da África – 1981. 
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dita e recuperada”69. 

 

Com as sociedades tradicionais temos muito a aprender. Nessas sociedades 

a função da memória coletiva está ligada a preservação do que de significativo há 

entre todas as coisas. Os antigos contadores de histórias contaram como foram 

estabelecidos os rituais de reverência, de sacrifícios, de catástrofes, de fome, de 

miséria de temores e amores que sempre acompanharam o ser humano desde seus 

primórdios e, contaram ainda, que a força e a dignidade da palavra falada sempre foi 

um motivo de orgulho e honra para os lideres da condição humana. 

 

Também segundo Calame-Griaule (1990), para o povo que habita as falésias 

de Bandiagara, uma das etnias africanas mais descritas pelos etnólogos – os 

dogons –, a palavra tem um poder transformador que nasce do corpo e é constituída 

pelos quatro elementos que são parte também do universo e que lhes fornecem a 

vida (água), o sentido (terra), o calor (fogo) e o seu sopro (ar), portanto, a natureza 

das palavras será sempre definida pela dose dos quatro elementos. Outros 

elementos como: a bile, o sal e o mel juntam-se a ela e lhe conferem charme e 

beleza, produzindo a “bela palavra” (Ibid., p. 20).  

 

No caso dessa etnia, a palavra é o conto tradicionalmente transmitido, como 

vimos. A palavra do conto é a “bela palavra”, dizem os dogons. Essas são palavras 

que têm sementes e proliferam, afirmam eles. Por isso entendemos que não se trata 

simplesmente de uma fala qualquer, porque não é vazia, mas, sim, carregada de 

significados. Juntam-se, então, a fala, o gestual, o ritmo, a entonação, a expressão 

facial e, sobretudo as pausas para o silêncio. A voz proferida se junta às expressões 

e gestos e neste momento o animal-homem e o homem-animal têm suas emoções 

metamorfoseadas, deixando transparecer sentimentos, exatamente porque a arte da 

palavra, nesse caso, tem um sentido mais de humanização do que propriamente 

estético, por isso diz-se: o conto é uma matéria fértil para a compreensão do si 

mesmo, do outro e do mundo. O conto é, então, a boa palavra. 

 

A propósito da boa palavra, ela depende sensivelmente das experiências que 
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 Citação retirada da entrevista exibida, em 26/07/2011, por ocasião da campanha da TV Cultura: 
Sujeitos Leitores, realizada pelo colégio Nossa Senhora Medianeira. 
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foram registradas na memória de quem fala. É preciso dizer que essa arte não é um 

simples encontrar para recontar fatos, mas um sempre contemplar, reinterpretar e 

reorganizar os fatos do passado a partir do presente (GAGNEBIN, 2009). Fatos que 

tenham um sentido comum ao grupo do qual nasce, acontecimentos que, desde 

sempre, garantiu a socialização entre as pessoas; murmúrios que consolidam um 

caráter de comunidade, entre vida e palavra, como nos ensinou o tradicionalista 

Amadou Hampâté Bâ, cuja interlocução, neste trabalho, apoia-se no fato de ser ele 

um “filho legítimo” da tradição oral, “um diplomado da Grande Universidade da 

Palavra ensinada à sombra dos baobás”, como costumava referir-se a si mesmo.  

 

Amadou Hampâté Bâ ressalta um tipo de conto que representa um tipo de 

ensinamento por símbolos. É um conto iniciático chamado “Kaydara”. É um tipo de 

conto que é contado para todas as gerações dos povos africanos do sul do Saara. O 

tradicionalista diz que cada pessoa terá sua forma de se apropriar dos ensinamentos 

do conto de acordo com as experiências que suas idades lhes permitirem. Vamos 

aqui tentar compreendê-lo. No conto são apresentados três heróis; eles 

empreendem uma viagem para uma busca cujo objetivo é a realização plena do 

indivíduo suscetível de penetrar nos mistérios da vida. Compreender o conto carece 

antes de saber que para as sociedades tradicionalistas, os homens são capazes de 

viver de acordo com três estados: um estado grosseiro, inteiramente relacionado ao 

exterior, chamado de “casca”, um estado mediano, mais refinado, chamado de 

“madeira”; e um estado essencial, central, chamado: “coração”.  

 

No conto, os heróis que representam a casca e a madeira não terminarão a 

viagem. Um será lançado fora como uma casca e o outro queimado como a 

madeira. Somente o terceiro, Hamadi, que representa o coração, chegará a termo 

em bom porto, ou seja, chegará ao final do caminho, porque transpôs vitoriosamente 

as sutis provas semeadas sobre o seu caminho.  

 

Cada um dos três viajantes simboliza um estado do nosso ser total. No trajeto 

da história, eles deparam com acontecimentos ou animais que necessitam de 

decifração e, portanto, cada viajante deve fazê-lo. O que se vê, nesse conto é que 

entre os símbolos encontrados durante a viagem e os ensinamentos dispensados 

não há nada que não possa ser interpretável para a aplicação na vida cotidiana.  
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O narrador oferece aos ouvintes conhecimentos que são perfeitamente 

aplicáveis na vida da comunidade. Essa é uma relação de contador para ouvintes 

que pressupõe respeito e amor na transmissão dos conhecimentos. Transmissão de 

alguém que já fez o caminho.  

 

Temos então o conto de tradição oral como portador de uma palavra de 

ensinamento e também de uma palavra que oferece sentido tanto para quem conta 

quanto para quem ouve. Penso que essas narrativas são como um acontecimento 

que mantém presos o corpo, a imaginação e a alma, isto é, os sentidos registram a 

experiência. A imaginação fornece as imagens e os símbolos; e a psique ativa 

energias para produzir os ensinamentos que passam pelo centro mágico que é o 

corpo. O corpo morada da alma. O corpo é mágico porque ele é feito de palavras: “... 

e a palavra se fez carne...”. 

 

Da tradição da transmissão oral tem-se, portanto, o contar histórias como um 

exercício de restauração da palavra sagrada como um promotor de significados para 

a vida humana. No Leste de África há belas palavras para isso: Kiswahili que capta 

essa experiência iluminadora: Angaza, que quer dizer “acender”. Hadithi kwa 

kuangaza usiku: Histórias para iluminar “aqueles dias que parecem noite”. A riqueza 

das metáforas é impressionante. 

 

Isso me lembra uma das histórias que o canadense Dan Yashinsky, 

especialista em contos de tradição oral, contou em um dos festivais internacionais 

de contadores de histórias que aconteceu aqui no Brasil em 2003. Ele contou sobre 

um amigo antropólogo que estudava os contadores de histórias indígenas de seu 

país. Certa vez, levou para a tribo um aparelho de televisão. O povo da aldeia, assim 

que viu o aparelho, deixou de ouvir o velho contador de histórias da tribo para 

assistir, deslumbrados, as muitas histórias coloridas que a televisão apresentava. 

Depois de um tempo o pesquisador percebeu que o povo deixou de assistir a 

televisão e voltou a ouvir seu velho narrador. O antropólogo intrigado, entendendo 

que a televisão tinha mais histórias, logo quis saber: por que vocês deixaram de 

assistir o televisor e voltaram a ouvir as histórias do velho narrador? O xamã da tribo 

respondeu: a televisão conhece muitas histórias, mas, o nosso contador de histórias: 
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“Me Conhece”. Ou seja, o contador de histórias conhece as necessidades que nutre 

a mente individual e coletiva do seu povo. Eles sabem dos símbolos pertinentes a 

toda a aldeia. Ele sabe dos mitos do seu povo. Símbolos que nomeiam e indicam 

caminhos capazes de nutrir belas e justas causas que dão um sentido mais humano 

para a existência do povo.  

 

Nossas vidas estão imersas em histórias e as histórias estão por toda parte. 

Elas nos dizem “quem somos” e como nos relacionamos com o mundo ao nosso 

redor.  

 

Para os tradicionalistas os contos apresentam um saber que vem como que 

da análise da realidade. Ao mesmo tempo em que uns nos ensinam, informam, 

outros comovem profundamente. As histórias (os contos) nos transformam e nos 

aproximam mais dos outros; liga-nos aos nossos semelhantes. Os tradicionalistas 

dizem: as histórias são completamente dependentes do homem e o homem é a sua 

história. Daí o nosso interesse pelos contadores de histórias e suas narrativas.  

 

Novamente, afirmamos nossa pretensão de resgatar o melhor das velhas 

tradições, ou seja, os aspectos mais humanizadores. As sociedades tradicionais 

reconhecidas como: sociedade da palavra que ensina sobre o homem, sobre a vida, 

sobre o mundo; esse atributo ninguém pode tirar-lhe.  

 

 Voltemos a Hampâté Bâ para informar o importante conceito de educação 

para a sociedade tradicional, no qual o conto é o veiculo privilegiado desta ética:  

 

 

Para nós, não há um ensinamento elementar e um ensinamento superior: 
há uma compreensão elementar e uma compreensão superior. A mesma 
lição que se ensina a uma criança de sete anos pode ser ensinada a um 
erudito: trata-se apenas de saber como apresentá-la e o que se coloca no 
envelope; o envelope é o mesmo. (...) Na África, na falta de livros, o 
ensinamento se encontra nos contos, nas máximas, nas lendas. Não há 
uma só canção, quer ela seja para brincar ao clarão da lua ou para ninar 
uma criança, que não tenha um sentido e seu objetivo. (...). Para nós tudo é 
escola, nada é simplesmente recreativo (...). Quer seja pelos contos, pelos 
cantos, pelas palavras, nada na África é realmente uma simples distração. 
(...) A tradição oral é a grande escola da vida, ela cobre e concerne a todos 
os seus aspectos. (1994, p. 334-335) 
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 Hampâté Bâ diz sobre a África: “Eu posso dizer que o profano não existe na 

África. Na velha África (...) tudo é religioso, tudo tem um objetivo um motivo” (1994, 

p. 335). Para tradicionalistas, o conto não é gratuito, não é só para criança, pois que 

fala do homem ao homem, tal é o seu respeito pela palavra que é proferida. 

 

 Contadores de histórias nômades do Saara, cuja sociedade é também de 

tradição oral, como Hamed Bouzzine (1987), têm os mesmos valores. Para esse 

narrador, os contos são iniciáticos porque ensinam a compreender o meio ambiente, 

isto é, ensinam a decifrar o solo, os sonhos, o céu, ensinam o homem, a saber, se 

colocar, a qual linhagem ele pertence. Por exemplo, o autor diz: 

 

Eu tenho uma história que ensina como encontrar água no deserto, sob que 
flor pode haver água. As histórias ensinam a ocupar-se de ovelhas, de 
camelos, de vacas, de bezerros (...). Elas também ensinam os valores do 
homem e da sociedade (1987, p. 33).   

  

 

 É possível perceber que o conto é dito iniciático na medida em que ilustra as 

atitudes, ou seja, a imitar ou rejeitar as armadilhas, a discernir e vencer etapas 

quando se está engajado no difícil caminho da conquista e a realização de si 

mesmo. Os contos para as sociedades tradicionais são eminentemente práticos. 

Contêm uma moral prática, perfeitamente aplicada à vida da comunidade. Ele 

desenvolve o sentimento que se conhece por pertencimento de um dado grupo.  

 

Para um contador de histórias o contato com os contos da África é um 

fascínio, gostaria de registrar que muitos deles são o que podemos chamar de 

contos de ensinamento superior, dada a sua aplicabilidade. Lamentavelmente o 

autor Amodou Hampâté Bâ é pouco conhecido no Brasil, com exceção, talvez, de 

alguns antropólogos, etnólogos e africanistas.  

 

 Felizmente muitos dos contadores de histórias e estudiosos da atualidade 

compreendem os contos como um universo povoado pelo mágico, pelos elementos 

sobrenaturais, pelas metamorfoses, pelos personagens que se entrelaçam numa 

estrutura muitas vezes complexas, contudo reconhecem que o tema central traz 

sempre um meio para restabelecer a harmonia da vida cotidiana.  
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Outras histórias importantes como as dos bosquímanos que também são uma 

sociedade de tradição oral e atribuem grande importância às histórias, nos ensinam 

coisas importantes. Sobre suas histórias, Sri Laurens Van der Post (1961) relata que 

quando visitou uma aldeia viu a força da expressão do corpo humano casada com a 

palavra. O autor é biógrafo de Carl G. Jung e, em uma das suas entrevistas para a 

televisão, contou que viveu entre os bosquímanos (tribos que vivem em ambiente 

árido do deserto, com dificuldades para encontrar água, caça e raízes), pesquisando 

as histórias da tribo. Ele contou70 que: 

 

Saíram certa vez para caçar e encontraram um belo antílope. Os 
bosquímanos jamais matam uma caça, sem agradecerem com uma dança. 
Essa dança foi organizada para a noite seguinte e Van der Post foi 
convidado. Enquanto os preparativos para a dança estavam sendo 
organizados, começaram a ser formar nuvens e a roncar os trovões à 
distância. Van der Post observou que a eletricidade da tempestade que se 
aproximava refletia e aumentava o clima de excitação que cercava os 
preparativos. Parecia que os elementos da natureza também haviam 
decidido participar da dança e da cerimônia, para ele era isso que os 
bosquímanos sentiam.  
Pouco antes de o sol se por os bosquímanos começaram a dançar a dança 
do antílope, quando terminaram começaram a dança do fogo – a mais 
popular de todas – que se prolongou por sete horas. A música aumentou de 
intensidade e a atmosfera ficou mais carregada. Finalmente o líder do grupo 
adquiriu o dom de curar; ele se aproximava dos doentes e trabalhava com 
eles, fazendo movimentos estranhos ao seu redor e berrando com 
diferentes vozes de animais.  
No auge da cerimônia a tempestade se aproximou mais e mais e o intenso 
estrondo da trovoada no deserto juntou-se ao canto grupal, e nas estepes 
vizinhas, excitados com a dança e com a chuva que se aproximavam, os 
leões começaram a rugir, as hienas a gemer, os chacais a latir e as corujas 
a lançar seu grito estridente como jamais ocorrera antes. 
Nuca tinha escutado vozes humanas retrocederem a tal ponto no tempo, e, 
atingirem o âmago do ser de forma tão profunda. Isto foi o que pensei ser o 
grito de anseio, angústia e desejo do primeiro homem na terra. 

 

 

Então, supomos, a chuva começou a cair. E depois disso – confessa o autor 

– teve acesso às histórias desse povo, pois que para ter acesso a elas, Van der Post 

teve primeiramente que vivenciar o mundo à maneira como os bosquímanos o 

viviam.  

A forma como os homens, contadores de histórias, abordam o tema da 

sociedade tradicional é pertinente à sua condição de homem da tradição oral. Eles o 

                                                 
70 Programa da TV Cultura, em 22/04/84, reprisando entrevista apresentada em 1978, por ocasião da 

nova série da BBC, sobre sua amizade de 16 anos com Jung, que morreu em 1961. 
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abordam do lugar de quem “experimentou” a força da palavra. Bem se vê que o 

importante, nas sociedades orais, é a força que tem a palavra e o laço que a une ao 

homem. Onde não há escrita, o homem está ligado à sua palavra; e sua palavra 

testemunha quem ele é. O conhecimento adquirido por várias gerações ao longo dos 

tempos é armazenado na memória, por isso Hampaté Bâ diz: “na África diz-se: ‘cada 

velho que morre é uma biblioteca que se queima’” (Ibid., p. 186). 
 

 

 Nessas culturas os anciãos têm lugar privilegiado porque representam a 

memória viva dos antepassados. Essa memória é resultado da produção coletiva do 

seu povo que as cria a partir das representações do imaginário coletivo que, ao 

mesmo tempo encontra ai, o alimento para se nutrir.    

 

São muitas as diferenças entre as duas sociedades aqui apresentadas, pelas 

histórias de ontem e histórias de hoje, muitas e profundas, se os dois modelos forem 

colocados lado a lado. Contudo, juntar-se em torno da palavra viva; do relato, 

continua sendo um desejo do humano, como Ong afirma “a mesma fascinação pelo 

discurso oral continua inalterada séculos depois de a escrita ter sido posta em uso” 

(1998, p. 17). Essa é também uma das nossas constatações, pois o número de 

participantes do curso: A Arte de Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade, 

que ministramos há muitos anos em várias instituições, esteve sempre com sua 

capacidade máxima de alunos atingida. 

 

2.3 A Presença marcante de ensinamentos na arte narrativa  
 

 
“Seja fiel à história, ela por si 

Só se basta” 

 

 

 

 

Novamente busco em minha memória reminiscência de tempos variados de 

minha história pessoal e localizo desde cedo a presença marcante de ensinamentos 

que me chegaram através dos contos que minha avó contava, como por exemplo: o 

quadro de Pano
71

. Um conto que vem de muito longe; da terra do Dalai Lama, no 

                                                 
71 Conto de domínio popular originário do Tibete que ilustra bem certa maneira de abordar o mundo 

das imagens. O conto indica principalmente as ações que podem ocorrer em uma família, que se 
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Centro da Ásia, localizado no topo das montanhas mais altas do mundo, que formam 

o Tibete. Um conto que aborda o poder das imagens, com elementos que nos tocam 

de imediato, como um reino de possibilidade. É um conto que agrada, sobretudo 

pela presença das fadas. Contudo, convém lembrar que, a rigor os contos populares 

que normalmente são chamamos de contos de fadas, como vimos, constituem um 

tipo de narrativa com características muito específicas. A presença de fadas entre os 

seus personagens não é uma delas, como se pode ver em muitos desses contos.   

 

Falamos desse universo, “encantado”, no capítulo anterior deste trabalho, 

todavia, convém lembrar que tais imagens também aparecem em nossos sonhos e, 

misteriosamente, quando aparecem transformam de maneira inusitada algo da 

paisagem psicológica em que vivemos. Elas são reais em nossas experiências 

oníricas. É como se esse conto favorecesse lembranças de lugares e de 

possibilidades onde se participa de um mundo fantástico, que nos eleva, nos anima, 

porque dá vida aos espíritos do conto que nos revelam a pluralidade de sentidos e a 

magia contida neles. Convém lembrar que há uma disposição interna do ouvinte 

para se deixar levar pela “respiração” do conto. Esta é uma aprendizagem que se 

faz pelo exercício de algumas habilidades. A mais importante delas é o contato com 

imagens internas que revelam o poder do silêncio e do mistério. Isso é uma questão, 

como dissemos de aprendizagem. Isso significa soltar o previsível, as regras 

estabelecidas, o medo. A pergunta agora é: Isso é sonhar? Poderíamos responder 

pelo personagem Chicó de Ariano Suassuna, que depois de contar suas histórias, 

indagado sobre a veracidade dos relatos, dizia: “Não sei só sei que é assim”. Os 

contadores de histórias72 sabem que para sentir a vida das palavras é preciso 

deixar-se envolver pelo conto e assim eles se tornam vivos e nos convidam a tomar 

o caminho dos heróis do conto. 

 

O conto o quadro de pano trata do que indica principalmente as 

                                                                                                                                                         
preocupa tão-somente com a sua sobrevivência física até que ela se permite sonhar, ter fantasia e 
ocupar o seu tempo trabalhando com imagens realizando algo por simples prazer. 
72

 Os contadores de histórias de antigamente certamente aprendiam isso na estrada na vida e muitas 
vezes intuitivamente. Lembramos agora da velha Totonha contadora de histórias de Graciliano 
Ramos. Todos os contadores de histórias tradicionais de todos os tempos conhecem os recurso 
internos de um narrador e aprenderam a exercitá-los pela experiência de narrar, muitas vezes as 
suas próprias vidas. Contar bem uma história requer um exercício constante o que acarreta um 
aprimoramento de possibilidades internas de ver o mundo com “outros olhos”: os olhos da 
imaginação. 
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transformações que podem ocorrer na vida de uma família muito pobre que luta pela 

sobrevivência, até que a mãe se permite sonhar, ter a fantasia de ocupar seu tempo 

trabalhando com bordados que realiza por puro prazer. É o relato da vida nas 

palavras faladas.  

 

Ainda das minhas experiências, tenho que minha avó contava histórias 

também sobre o seu tempo. Sempre que o céu estava enfarruscado e o vento 

soprava nuvens cinzentas, ela nos reunia para contar histórias. Parece que 

aproveitava, especialmente, a força da natureza para falar de coisas do céu, como 

se quisesse preservar o direito inato do homem à imaginação. Céu enfarruscado 

sem lua nem estrelas. Quando o céu está assim, ela dizia: em dias de chuva, elas, 

as estrelas, se escondem. Ela dizia que elas se escondiam com medo de ficarem 

molhadas e perderem o seu brilho que servia de guia para os viajantes da terra.  

 

Com o tempo cinzento, ainda que não estivesse frio, dava frio, então, a gente 

se lembra do fogo e, consequentemente, de Prometeu. Aquele deus grego que 

roubou o fogo do céu para dar aos humanos. A Nega Júlia dizia que ele roubou o 

fogo dos deuses só por dó dos humanos. E só humanos mesmo têm essas noites 

frias e escuras, que por vezes custam a passar. Como eram e são tristes noites sem 

estrelas e sem lua, como aquelas de muita gente da minha infância. Graças a Deus, 

tudo passa. O tempo implacavelmente passa – deixando suas marcas –, como no 

conto do Alfaiate Desatento73, que elas adoravam contar e eu adorava ouvir.  

 

Por causa disso, primeiro me lembro de que, se não fosse por ele, Prometeu, 

o fogo, naquele dia e, depois para sempre, não estaria crepitando nas lenhas dos 

borralhos. O fogo para mim continua sendo um símbolo e uma lembrança. Era em 

volta do fogão à lenha que elas narravam as suas histórias, com o conhecimento e 

com a sabedoria do mundo do “faz de conta”: o mundo do “Agora eu era o herói e o 

meu cavalo só falava inglês”74. Enquanto a lenha crepitava no calor do borralho, 

elas: Nega Júlia e minha avó, que eram íntimas do mundo do Era uma Vez... 

contavam histórias. Sempre que lá fora estava frio, escuro e triste, o fogo fazia toda 

a diferença. Minha avó moía os grãos de café e Nega Júlia preparava os legumes 

                                                 
73

 Conto de domínio popular. 
74

 Canção de Chico Buarque, “João e Maria” 



112 

 

para uma boa sopa. Todas as noites elas nos serviam uma sopa, para mim, meus 

irmãos, primos e quem mais chegasse. O cheiro era bom, misturado ao cheiro da 

fumaça do borralho. Em minhas lembranças, sopa traz a magia do fogo, caldeirão e 

água. Qualquer sobra virava sopa. Existe até a história da sopa de pedra, contada 

tantas vezes por minha avó; para enganar a bruxa do Pedro Malasartes.  

 

Quando terminava uma história dizíamos quase que em uníssono: conta 

outra, conta outra vez; e assim magicamente, ao pé do fogo, o sono ia chegando e 

com ele os sonhos: os castelos, florestas, fadas e bruxas, anões e gnomos, besta 

fera e papa-figo, mas deliciosamente protegidos pelas fadas madrinhas. A sopa e as 

palavras faziam o sonho acontecer com a capacidade de fazer a lua parar no meio 

do céu, para ouvir as já velhas contadoras de histórias, pensávamos nós.  

 

O fogo é mesmo um mistério e talvez tudo isso só acontecesse ao pé do fogo. 

O fogo tem um poder de bruxo, me disse certa vez um poeta. Muita gente sabe. Tem 

o poder de realizar o irrealizável. Não tem quem não se enfeitice na frente ao menos 

de uma chama de vela. Ela dança, serpenteia a nos hipnotizar. Os olhos ficam 

enfeitiçados olhando a dança das chamas. As coisas em volta vão perdendo o 

contorno e quando isso acontece começam a surgir do esquecimento coisas que a 

memória eternizou – pedaços de nossas histórias: as mais recônditas, que por 

alguma razão se esconderam, quem sabe no mundo do inconsciente. Coisas que só 

fazem sentido no domínio das lembranças. No além do tempo. Mas o fogo, 

magicamente, faz esquecer para poder lembrar, abaixa a consciência e ilumina o 

inconsciente, mas esta já é outra história; que aos junguianos gostam muito de 

estudar. 

 

Minha avó dizia que é diante do fogo que a poesia (histórias) aparece melhor 

e que todos os contadores de histórias sabem disso. É esse o motivo pelo qual 

desde o princípio os contadores de histórias escolheram contar histórias juntinho das 

fogueiras. Ali, perto do fogo, as feras não atacariam, estar-se-ia protegido pela luz 

do calor que ilumina e desprende os medos.  Não é à toa que Neruda tivesse dito 

que as substâncias dos poetas são: fogo e fumaça.  

 

Para mim, hoje, fogo de lenha é lugar de saudade. Até por que os fogões à 
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lenha são fantasmas. Não existem mais nas grandes cidades. Saudades das 

histórias de Nega Júlia que em noites escuras e frias abria a tramela da porta da 

cozinha e ia lá fora no terreiro pegar um pouco de folhas da hortelã e laranjeira, e de 

alecrim para fazer um chá, não só para nós crianças, mas para quem mais quisesse, 

enquanto ela e minha avó saboreavam o café sempre recém passado. Saudades do 

cheiro do café que parecia serpentear no ar até alcançar os nossos olfatos. Posso 

até senti-lo novamente. Saudade do mundo do Era uma Vez, onde tudo era 

possível.  

 

As histórias narradas podiam ser as mesmas, mas era como se estivessem 

sendo contadas pela primeira vez. Sempre. Eu nunca me esqueci. A voz envolve o 

corpo, por isso se diz: “beber as palavras” “engolir as palavras”. Lembro-me de 

muitas histórias que ouvi de minha avó, lembro-me do rosto carinhoso e sereno, 

lembro-me de sua voz mansa, porém assertiva, protegendo-nos dos monstros das 

histórias e das saudades que sentíamos de minha mãe. Porque saudade dói 

demais. Hoje sei que a voz seduz como sucedeu com Circe ou com as sereias; 

acalma as crianças e os animais. Que isso sirva de informação para pais e 

educadores. Agora me vem uma pequena história que ela gostava de contar. 

Histórias do seu povo, da sua gente, dos seus parentes, para dizer que naquele 

tempo as pessoas eram diferentes. 

 

  Especialmente nas noites em que as estrelas e, sua melhor amiga, a lua 

estavam escondidas, minha avó contava a história de um dos seus muitos tios. Dizia 

ela que: naquele tempo as pessoas eram diferentes. Tinham um quê de diferente. 

Ela mesma, a caçula de quatorze irmãos; tanta gente é mesmo coisas de 

antigamente.  

 

Pois bem, ela tinha um tio que tinha uma casa espaçosa. Esse seu tio tinha 

na casa um cômodo, o bem da frente da casa. Era uma sala grande e vazia que 

nunca era usada. Ele deixava essa sala sem uso e ninguém sabia o porquê. Houve 

gente que quis alugar a sala e com isso ele ganharia um dinheirinho, que o ajudaria 

muito. Mas, ele recusava. E sempre que recusava, ele explicava: - Não alugo, não. É 

dessa sala que eu vejo a chuva vinda lá de longe, no horizonte. Se eu alugar a 

minha sala, eu ia ficar muito triste quando a chuva viesse. E depois ele gostava de 
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contar sobre as suas experiências com a vinda das chuvas. As pessoas eram 

diferentes.  

 

Naquele tempo, ficávamos em silêncio, ouvindo e olhando o fogo que 

crepitava sem parar, enfeitiçados a sonhar. Quando se olha o fogo não é preciso 

dizer nada. O silêncio diz tudo. Quando se olha o fogo a imaginação parece bêbada, 

as histórias ficam verdadeiramente fascinantes e mil vezes mais fantásticas. O fogo 

é um poder. Tem o poder de realizar o irrealizável; iluminar as nossas experiências. 

Hoje não temos mais o fogão à lenha, nem mesmo os contadores de histórias para 

manter a palavra: as histórias. Hoje não temos mais os contos que nos ajudam a 

lembrar do passado para construir o futuro.  

 

Com isso, me ponho a pensar no jeito de ser e estar das pessoas no mundo 

de outrora onde as emoções mais intensas e pessoais exigiam, e continuam a exigir, 

os sons da voz: do suspiro. Era uma experiência.  

 

Em seu texto “Experiência e Pobreza”, Benjamim apresenta um conto no qual 

explica sobre como tornar-mo-nos ricos. É a história do pai que em seu leito de 

morte revela aos seus três filhos que um tesouro está escondido no seu vinhedo, 

que eles o descobrirão sob a condição de trabalhar sem folga. Os filhos obedecem. 

Porém, não encontram nenhum tesouro por mais que cavassem. Contudo suas 

colheitas, naquele ano, foram as mais abundantes do país, já que não mediram 

esforços no trabalho. A riqueza, reconhecem eles, não provém de nenhum tesouro, 

mas, sim, da experiência que o pai moribundo lhes transmitiu. Muitos de nós 

aprendem, com este pequeno conto, algo sobre o trabalho como tesouro..  

 

Dewey (1986), Hampâté Bâ (2006), Benjamin (1933), J. Tolkien (s\d) 

sustentam as afirmações referentes às considerações de que a narrativa oral, como 

já vimos, é uma experiência que supõe uma tradição compartilhada pela palavra, 

transmitida de pai para filhos, de mestres para discípulos. É uma prática honrada 

continuamente nas sociedades tradicionais. As histórias dos tradicionalistas não são 

apenas ouvidas, mas ouvidas e seguidas; elas acarretam uma verdadeira formação. 

Imbuída por esses princípios e pela experiência de ser eu mesma pertencente a 

uma família de contadores de histórias, não gostaria de deixar cair no esmaecimento 
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a arte narrativa.  

Retomo, então, as bases da minha infância para pensar na função de 

pessoas, contadoras de histórias, como Hampatê Ba, minha avó e Nega Julia. Não 

seria uma tarefa – dos que são “gentistas” – criar maneiras de ajudar as pessoas a 

se conectarem mais profundamente umas com as outras pelos seus sensos de 

propósito e preocupações comuns? Exatamente como pensou Benjamin: contar 

histórias como “uma faculdade de intercambiar experiências” (Benjamin, 1996, p. 

198). Acreditamos que sim. 

 

 

2.3.1 As narrativas orais no domínio das experiências 

 

A intenção é o  que dá  

Sentido à experiencia do contar. 

 

        
Entraremos agora na alçada do envolvimento das experiências pela arte 

narrativa, comumente conhecida como “contação de histórias”. O termo “contação” é 

um neologismo, como já dissemos, criado pelos contadores de histórias urbanos. A 

arte narrativa é então a arte da palavra que, em ritmo e rima, torna o contador de  

sua histórias o guardião de um tesouro feito de palavras.  

 

Nos domínios da arte narrativa há uma realidade contínua, ao alcance da 

vista e das emoções, pois, estamos numa situação do face a face e esta, é por 

excelência, a situação para que tenhamos acesso à subjetividades que naturalmente 

é proporcionada pelo desencadear das imagens construídas pela fala do narrador, o 

que oferece, com particularidade, uma experiência individual a cada audiente. 

Durante a escuta de uma história pode haver uma multiplicidade de experiências 

“misteriosas” nos planos objetivos e subjetivos.  

 

Sabe-se que desde sempre o contador de histórias é alguém que fez uso da 

sua habilidade com a palavra falada, cuja fonte reside nas experiências dos seus 

percursos de vida. Nas praças, à borda dos poços, nas encruzilhadas, à porta das 

igrejas, nos púlpitos, nas escolas, a palavra esteve sempre na boca desses artistas 

da voz, como apresenta Alencar:  
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(...) camponeses miseráveis sentavam-se à beira da fogueira para ouvir 
enredos maravilhosos, sobre, reis, rainhas, palácios e tesouros. e por 
breves momentos apossavam-se dos papéis principais- aqueles que jamais 
desempenhariam na vida real. Em sua catarse derrotavam gigantes, 
desafiavam bruxas, descobriam a galinha dos ovos de ouro e conquistavam 
a felicidade eterna. (2000, p. 44).  

 

 

Isto quer dizer que, a narrativa oral – considerada a arte da voz e também a 

arte da presença – transmite aos indivíduos uma experiência capaz de produzir 

catarses – e quer dizer também que os contos se constituem em algo indispensável 

à vida porque são a possibilidade de sonhar pelas imagens: 

  

 

Pronunciava-se uma palavra necessária à manutenção do laço social, 
sustentando e nutrindo o imaginário, divulgando e confirmando os mitos, 
revestida nisso de uma autoridade particular, embora não claramente 
distinta daquela que assume o discurso do juiz, do pregador, do sábio. 
(ZUMTHOR, 2001, p. 67) 

 

 

Uma arte que vai do individual ao coletivo. Falar dessa arte implica pressupor 

possibilidades de relacionamentos interpessoais que desembocam numa forma de 

educação. Uma educação interdimensional, na qual as diversas dimensões do 

humano são consideradas, a saber: o lógos (razão), o páthos (sentimento), o éros 

(corporeidade) e o mythos (espiritualidade).  

 

Vamos, então, considerar a questão da experiência colada à ideia de Walter 

Benjamim e de Amadou Hampâté Bâ, no que se refere à arte narrativa.  Em princípio 

o que é essa experiência, senão confissão dos lugares aonde se chega pelas 

experiências. Minha avó dizia: a experiência cuida das marcas da vida. A arte 

narrativa, então, oferece o que se dá a pensar, “porque a experiência permite que 

apanhemos o que alguém nos deixou para pensar, justamente, por pensar o que 

pensou” (CHAUÍ, 1999, p. 61). Esta é arte dos narradores. 
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A palavra do contador tradicional75 oferece uma escuta que desencadeia um 

olhar interno e ensina um pensar generoso que, “entrando em si, sai de si pelo 

pensamento de outrem que o apanha e o prossegue. O olhar, identidade do sair e 

do entrar em si, é a definição mesma do espírito” (CHAUÍ, 1999, p. 61).  

 

O sabido é o lembrado aprendido, compartilhado (realidade dos contadores 

de histórias), dizia a minha avó. Entendemos, então, que compreender “a palavra” 

do narrador (como também o da mídia, se for o caso) em relação ao oferecimento de 

suas imagens, passa pela experiência de deixarmo-nos tocar por essas imagens 

que de algum modo nos tocam, no sentido de abrir-nos ao que nelas (palavras) “dá 

a pensar” e que é fixado como experiência. Por isso autores como Regina Machado 

(2004) insistem em dizer que ouvir uma história é uma experiência. E ainda 

afirmamos não uma experiência qualquer, mas uma experiência transformadora, 

conforme esta tese busca provar.  

 

Dito isso, continuamos com as importantes proposições de Walter Benjamin 

encontradas nos ensaios de “O narrador” e em “Experiência e Pobreza”, cujas 

referências preciosas sobre a narrativa como conselho nos servem de guia. È bom 

que se esclareça que, a narrativa em Benjamin está para o conto de tradição oral, 

assim como o narrador, em nosso caso, está para o que chamamos de contador de 

história: aquele que lida tão somente com as narrativas orais. Então, em seguindo 

seus passos, temos que a voz do narrador/contador assume a autoridade de quem 

se guia pela lembrança luminosa da plenitude de uma vida balizada pela experiência 

que lhe foi passada de pessoa para pessoa, ao que o autor chama, no nosso 

entender de conselho. Vivência\experiência que dá o sustento daquele que se 

pretende narrador.  

 

Benjamin vê alguns elementos essenciais na arte do narrar, como: a 

experiência, o trabalho artesanal e o senso prático. Tríade que permite um exercício 

de imagens, à priori, desde “de dentro”; de posse de uma competência que nos dá 

ferramentas para ir além daquilo que coisifica as mensagens e as interpreta. O autor 

apresenta o conselho (senso do que convém) como sabedoria de ensinamentos de 

                                                 
75

 Entenda-se aqui narrador dos contos de tradição oral, conforme apresentado no primeiro capitulo 
desta tese.  
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uma tradição, no qual a palavra do contador é viva, mutante e angulosa, “carregada 

de élan e de entusiasmo” (MICHEL HINDENOCH, 2001, p. 301). É a palavra da 

experiência que é encontrada nos contos de tradição oral, simples como o conto da 

Bela Adormecida, dos irmãos Grimm, que guarda em si uma mensagem muito 

antiga, válida nos dias de hoje: a importância do diálogo entre pais e filhos.  

 

Fico sempre tentada a convidar o leitor a buscar a palavra simples (conto, 

como vimos em Jolles), informal, acolhedora e rica em significados, como dizia 

minha avó, e como também diz Ong, pois ao ouvirmos essas narrativas teremos “a 

experiência do outro ao alcance das mãos, outro que se dirija a mim, que me olhe, 

que se importe comigo, que me emocione” (ONG, 1998, p. 45), me reconheça como 

receptor de uma experiência que pode ser compartilhada e compreendida.  

 

A partir disso indagamos: quais são as nossas experiências se estamos 

diante de uma sociedade engajada no que sociólogos chamam de “a lógica do 

efêmero”, lógica na qual as imagens aparecem de todos os cantos, numa poluição 

auditivo-visual sem fim. Uma sociedade superinformada, informatizada, 

hipercompartimentada, que transformou os saberes, os valores, e o meio ambiente 

irremediavelmente modificado pela eletricidade, pela televisão.  

 

Ainda com indagações sobre as imagens midiáticas; sobre o acúmulo de 

imagens e informações: isso é da ordem da experiência? É da ordem da experiência 

aprender a amar as imagens e os sons que narram as telenovelas das oito da noite, 

ou programas de auditório como Ratinho e Marcia Goldsmith, ou Pânico? Como 

entender os conselhos que nos são dados por esses apresentadores e por alguns 

dos jornalistas, atores, atrizes da rede de televisão? Estariam eles, a propósito da 

figura do narrador, trocando experiência conosco e sugerindo que continuemos a 

história? Como podem fazer valer com que o conceito em tela se torne operante? 

 

Evidentemente, não se trata de qualificar experiências honrosas e 

experiências indesejáveis, mas se trata de tomar o conceito de experiência, 

inspirado em Benjamin (1993; 2002), em Heidegger (1996), em Nietzsche (1999), 

em Foucaut (1994), em Hannah Arendt (2000) e, de olhar esse conceito como 

ferramenta para pensar os modos pelos quais temos analisado e estudado as 
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relações do homem contemporâneo.  

 

Dada a importância do conceito para este trabalho, cabe reforçar que, como 

tal, conselho está numa instância\substância que advém da própria experiência do 

sujeito através do exercício do seu viver. Ao ser transmitida (a narrativa, como 

conselho), oferece uma reatualização que é transformada outra vez em experiência 

para quem ouve a história, e segue com ela, porque se apropriou dos seus 

ensinamentos. Do lugar de quem ouve, isso implica num processo contemplativo, 

meditativo, reflexivo e de atitudes. Portanto, a narrativa benjaminiana é a história 

experienciada que agora é contada num presente que articula passado, presente e 

futuro. Isto é uma arte. 

 

Podemos dizer então, nessa perspectiva, que o conto tradicional funciona 

como ferramenta para acionar o futuro através de um passado que guia as 

construções do presente pelas experiências. É, ousamos dizer, uma articulação da 

herança pautada e situada na experiência do sujeito com habilidade de senso 

prático, cujo conteúdo tem em si, uma dimensão, como apresenta Benjamin, que 

pode ser usada como um ensinamento. Ele diz: 

 

Esta utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa 
sugestão prática, seja num provérbio ou numa forma de vida – de qualquer 
maneira o narrador é um homem que sabe dar conselhos. Mas se “dar 
conselhos” parece hoje algo de antiquado, é porque as experiências estão 
deixando de se comunicáveis. Em consequência não podemos dar 
conselhos nem a nós mesmos, nem aos outros. (1983, p. 59). 
 
 
 

A questão utilitária é vista igualmente para Locheadr apud Warner: 

 

 
(...) ninguém poderia dizer que as histórias eram inúteis, Pois enquanto as 
línguas estalavam, cinco ou quarenta dedos costuravam, o milho foi 
descascado e ralado, a colcha foi remendada e as roupas cerzidas e ao 
amanhecer (...), as histórias se dissolviam na curva da orelha elas se 
penduravam de cabeça para baixo nas mentes adormecidas das crianças 
até voarem dentro da noite do narrador. (1999, p. 107) 

 

 

De todas as formas o narrador em Benjamin “é alguém que dá conselhos”.  
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O nosso estudo está voltado para a compreensão das narrativas76 enquanto 

uma possibilidade para desenvolver um recurso interno para o homem moderno. Um 

recurso com pretensões emancipatórias para o homem da atualidade. Contudo, é 

preciso considerar que as ações da escuta de conto de tradição oral, envolvem a 

criação pessoal dos indivíduos. Envolve uma disposição na qual o diálogo 

imaginativo é fundamental. Entendemos que os recursos internos quando 

explorados reanimam a capacidade humana de brincar, de sonhar de fantasiar. 

Estas são capacidades, a nosso ver, de flexibilidade que dá uma forma viva e 

autêntica à condição humana.  Entretanto, saber contar histórias para isso implica 

em conhecer que história contar, para quem contar, como contar, porque contar esta 

e não aquela história e ainda saber onde contar histórias, pois, conforme consta na 

epigrafe deste capítulo, funcionam como conselhos repassados por quem já fez o 

caminho.  

 

As narrativas orais são conselhos, conforme constatamos em Max Muller 

(1968), E. Cosquin (s\d), Charles Perrault (1972) e nos Irmãos Jacob e Wilhem 

(1912); conselhos entretecidos da matéria chamada vida. É uma matéria\substância, 

considerada por Kafka (que detém sua atenção sobre o tema do esquecimento), 

como patrimônio da tradição. Podemos dizer que esses são matizes importantes 

para nos conhecermos mais e melhor. 

 

Gostaria de fazer minhas as considerações de Benjamin (1989a; 1989b e 

2009) sobre o oferecimento do conselho: só pode ser dado se uma história 

conseguir ser colocada em palavras, sem, contudo, ser resposta. Isso não é a 

mágica do conselho, mas revelações de uma história: 

 

 

O conselho é de fato menos resposta a uma pergunta do que uma proposta 
que diz respeito à continuidade de uma história que se desenvolve agora. 
Para recebê-lo seria necessário, primeiro que tudo saber narrá-la. 
(Benjamin apud Gagnebin, 2009, p. 63) 

 
 

 

                                                 
76

 Entenda-se aqui, contos de tradição oral. 
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E para saber narrá-la há de se estudar o conto em suas multifacetas; há que 

se dormir com o conto até que ele “sangre em nós mesmos”, como diz Clarissa 

Pinkola Estés (1994) e, quando isso acontecer, saberemos perfeitamente narrar o 

conto e sobre os seus conselhos.  

 

O conto de tradição oral é uma das formas de arte, cujo tema toca cada 

pessoa de uma maneira particular. São concebidos como uma arte tradicional, como 

nos apresenta Ananda Coomaraswamy:  

 

 

O artista tradicional não tinha outra preocupação que não a de terminar o 
seu trabalho (...). Na arte tradicional, a questão “quem fala?” importa menos 
do que a questão “o que foi dito? “Porque, tudo o que é verdadeiro, 
qualquer que seja o autor vem do espírito” (...) As verdadeiras questões que 
convêm colocar, a propósito de uma obra de arte, são consequentemente 
as seguintes: “Qual é sua finalidade? Qual o seu significado?”(...) A função 
à qual a obra é destinada qualquer que seja ela é tão modesta quanto 
possa ser (...). Função e significado não podem ser dissociados, (1990, p. 
16-46) 

 

 

Coomaraswamy coloca o narrador numa posição de homem que trabalha 

com a arte da verdade, pois que trabalha com a arte da palavra e o seu 

compromisso ao proferi-la é saber qual é a finalidade do que foi dito. Não nos 

esqueçamos de que a função e o significado de um contador de histórias, cunhado 

pela expressão de suas experiências, são indissociáveis. 

 

Benjamin refere-se, em suas reflexões, ao desaparecimento do contador de 

histórias (1989). Esta colocação nos soa com ar de pessimismo e nos inquieta 

principalmente no que diz respeito à arte narrativa como um laço de experiência. Ele 

diz: 

 

Onde foi parar tudo isso? Ainda é possível encontrar pessoas capazes de 
contar uma história? Onde os moribundos ainda pronunciam palavras que 
serão transmitidas de geração a geração, como um “anel ancestral?” quem 
ainda hoje sabe decifrar um provérbio que possa ajudá-lo a sair de uma 
enrascada? Quem seria capaz de calar a boca da juventude ao invocar sua 
experiência passada? De que vale nosso patrimônio cultural se nós não o 
obtivemos justamente pelos laços da experiência? (2000, p. 365).   
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Tomamos, então, as provocações de Benjamin como algo que nos empurra 

para o movimento de defender que os contos são patrimônios da humanidade, e 

porque somos homens da modernidade, enfrentando as crises decorrentes da 

mesma é que devemos nos esforçar para apreender os conselhos salvaguardados 

por esse rico material. São verdadeiras obras de arte. Daí que precisamos nos 

empenhar para compreendê-la e se preciso, decifrá-la, como o fez Clarissa Estés 

(1994). Ela é uma das entusiastas que alerta sobre o não esquecimento de que 

encontramos nesse material os dilemas eternos da vida; das histórias do mundo, 

daquilo que realmente vale a pena ser vivido. Deixar de fazê-lo pelo 

desconhecimento é negligenciar a tradição que autoriza a tomada da palavra pela 

experiência. Não podemos também perder o cuidado com o lembrar. Não nos 

esqueçamos de que essa é uma arte de uma tradição milenar. Proust nos ajuda a 

estimar a perda irremediável da tradição: 

 

 

Sim, se graças ao esquecimento, não pôde estabelecer nenhum laço, tecer 
malha alguma entre si e o momento presente, se ficou em seu lugar, em 
seu tempo, se conservou sua distância, seu isolamento no côncavo de um 
vale ou no cimo de uma montanha, a recordação faz-nos respirar de 
repente um ar novo, precisamente por ser um ar outrora respirado, o ar 
mais puro que os poetas tentaram em vão fazer reinar no Paraíso, e que 
não determinaria esta sensação profunda de renovação se já não houvesse 
sido respirado, pois os verdadeiros paraísos são os que perdemos. (1983, 
p. 123). 

 

 

Nossa insistência verga-se à observação de que apesar das inúmeras 

possibilidades ofertadas pelas sociedades modernas para a harmonia do humano, o 

homem continua a ter necessidade de manter viva a chama da fantasia e dos 

sonhos, possíveis com os contos de tradição oral. Em nossa experiência pessoal, 

enquanto contadora de histórias, lembro-me perfeitamente dos casos de crianças e 

adolescentes internados em hospitais que se recuperavam de suas doenças77 

porque os contos guardam algo como: 

 

 

 

                                                 
77 Ver relatos desta experiência no livro: Contar histórias: um recurso arteterapêutico de 

transformação e cura, 2007.  
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(...) o sobrenatural, o maravilhoso, as metamorfoses, o destino... são a 
grande presença. Em todos há sempre grandes provas a serem vencidas 
para que as personagens alcancem o que desejam. Entre o real do 
cotidiano e o mistério do imaginário, desaparecem as fronteiras, mostrando 
a vida como algo muito difícil de ser enfrentado, mas, talvez por isso 
mesmo, extremamente valiosa e merecedora dos mais extremos sacrifícios. 
Tanto em Grimm quanto em Perrault predominam a atmosfera de leveza, 
bom humor ou alegria que neutraliza os medos existentes na raiz de todos 

os contos. Daí essa literatura entender-se tão bem com o espírito das 
crianças (COELHO, 1987a, p.75). 

 

 

Uma história, um conto, remodela a experiência por uma reconstrução dos 

significados baseados nas imagens relembradas, reconstruídas ou ainda criadas. 

São as imagens revivificadas pela oralidade. A belíssima metáfora criada por 

Michael Ende (1985) em A mina das imagens, do seu livro A história sem fim, citada 

por Regina Machado (2004), trabalha com maestria a questão das imagens nos 

contos de tradição oral. Ai está a qualidade imaginativa dos humanos, para os dois 

autores: 

 

Um mineiro cego chamado Yor só não enxerga a luz do dia, mas distingue 
perfeitamente todas as imagens de sua mina completamente escura 
“debaixo da terra”, onde estão guardados todos os sonhos esquecidos dos 
seres humanos. Esse lugar secreto, subterrâneo, dentro de nós, contém 
imagens que registram o modo como compreendemos cada passo de nossa 
trajetória de vida (ENDE apud MACHADO, 2004, p. 31). 
 
 

    

Essas imagens, criadas pela palavra oral, reenviam aos homens um olhar 

para o seu próprio interior, tal como nos diz Zumthor sobre as possibilidades do 

nomadismo da palavra: 

 

Todo discurso é ação física e psiquicamente efetiva. (...) O artesão que 
modela um objeto pronuncia as palavras que fecundam o seu ato. 
Verticalidade luminosa que jorra (...) as palavras proferidas pela voz cria o 
que ela diz. No entanto, toda palavra, não é só Palavra... Há uma palavra 
mais fixada, enriquecida por seu próprio fundo, arquivo sonoro de massas, 
que em sua imensa maioria, ignoram a escrita e são ainda mentalmente 
inaptas a participar de outros modos de comunicação que não o verbal (...). 
A palavra força tem seus portadores privilegiados: velhos, pregadores, 
chefes (...) e os poetas. (1993, p. 25)  

 

 

A palavra força tem portadores: contadores de histórias, sensíveis, que nos 

ajudam na ressonância das histórias para as nossas vidas. Elas ressoam porque 
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são nossas histórias pessoais e, como tal, dizem respeito às histórias de todos os 

homens. Para um contador de histórias reconhecer a complexidade da realidade 

social é reconhecer os limites e as necessidades humanas. E, ao mesmo tempo, 

reconhecer a complexidade do próprio ser humano é reconhecer também que todos 

são capazes de desejar um mundo mais solidário e de criar símbolos que nomeiem 

e indiquem esse desejo de elaborar utopias que expressem mais sistematicamente 

os nossos horizontes de esperança. Os contos, os mitos, nos orientam na visão 

desse processo.  

 

Na prática a recuperação do valor da oralidade, significa a recuperação da 

consciência e da dignidade da informação oral, mas sobretudo, significa o resgate 

de ensinamentos que no sufismo é conhecido como ensinamento superior, porque 

passa pela experiência de cada indivíduo. Oferece uma experiência, e isto é a 

possibilidade de reflexões e transformações dos nossos desencantos na vida, 

conforme veremos em nosso estudo e pesquisa. Nosso desejo, nesta tese, nos 

coloca no caminho e na intenção de desenvolvermos tal ressonância. Algo, tão 

simples, como o contar histórias, que favorece imagens pessoais, que se revelam 

universais. Imagens provocadas pela escuta de um conto de tradição oral, como um 

conselho para o bem-viver. Quando isso acontece, acreditamos, usa-se mais as 

referências da memória coletiva de um povo, e, por isso, as lembranças despertam 

do adormecimento, de quem verdadeiramente podemos ser.  

 

Consideramos ainda, que o trabalho com os contos - imediatamente ligados 

ao desencadear da imaginação – pode manter viva a chama de uma flexibilidade 

criadora. A pergunta agora é: o que isso importa para o homem moderno? 

 

Para Davis e Oliveira “a imaginação é a habilidade que os indivíduos 

possuem de formar representações, ou seja, de construir imagens mentais a cerca 

do mundo real ou mesmo das situações não diretamente vivenciadas” (1994, p. 69). 

Nos contos de tradição oral a realidade é sempre imaginada, nem por isso se 

distancia de uma experiência real da lida com adversidades. Ao contrário, fortalece o 

ouvinte para isso. Trata-se, então, do exercício de flexibilidade imaginativa, pois que 

se cria uma disposição interna para encontrar algo que pode ser. “A pergunta 

imaginativa que desafia o que é e indaga o que pode ser está na raiz de todo 



125 

 

processo de conhecimento humano” (Machado 2004: 35). Estamos falando de uma 

posição que permite a experiência viva da conversa imaginativa. Coelho (1987) diz 

que a literatura da tradição oral já nasceu, privilegiadamente, com a faceta de 

desenvolver o que Durand chama de imaginação criadora.  

 

Para Bettelheim (1980), as histórias estritamente realistas informam sem 

enriquecer. O autor acredita que as histórias que falam do mundo real fornecem 

informações úteis e até interessantes, mas o modo como se desenrolam é alheio ao 

modo como funciona a mente em crescimento. Isto quer dizer que, mesmo fazendo 

parte do mundo real da criança, não contribuem para que a mente infantil possa 

compreender o mundo exterior. Ele diz: 

 

 

Estórias estritamente realistas concorrem contra as experiências internas da 
criança: ela a escutará e talvez extraia alguma coisa delas, mas não pode 
extrair muito significado pessoal que transcenda o conteúdo óbvio (...). O 
conhecimento factual beneficia a personalidade total apenas quando é 
transformado em conhecimento pessoal. Condenar as histórias realistas 
para crianças seria tão tolo quanto banir os contos de fadas; há um lugar 
importante para cada uma na vida da criança. Mas um suprimento apenas 
de realistas é estéril. Quando as estórias realistas são combinadas com 
uma exposição ampla e psicologicamente correta aos contos de fadas, a 
criança recebe informação que fala a ambas as partes de sua personalidade 
nascente – a racional e a emocional. (BETTELHEIM, 1980, pp. 69-70). 
 
 

 

Ao longo do meu processo de aprendizagem, minha vida tem sido pautada 

pelo objetivo de aprender a apreender. Essa sempre foi minha questão central, 

talvez influenciada por minha avó. Não me esqueço de seus ensinamentos. Com 

efeito, os contos em suas diversas manifestações, sempre estiveram presentes 

indicando caminhos e direções; sempre foram instrumentos facilitadores de minha 

necessidade de expressão. A partir disso, entendi que o conteúdo que se transmite 

por essa relação é sempre alguma coisa que nos precede, nos ultrapassa e nos 

constrói como sujeitos humanos, já que o conto nos permite contemplar a nossa 

própria história pessoal como uma história desencantada. Em nossa família 

aprendemos a colecionar histórias como uma farmacopeia, pela experiência do 

contato. Minha avó nos dizia que as histórias devem ser tratadas como um grupo de 

medicamentos. Ela dizia: os contos têm forte potencial de cura. Descobri que esse 



126 

 

era o meu caminho: contar histórias, já que os contos tinham sido para mim e, 

continuam sendo, uma fonte de ensinamentos de mim mesma, do outro, do mundo e 

mais do que isso, sempre foram um bálsamo medicinal.  
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3 A IDENTIDADE DO CONTADOR DE HISTÓRIA 

 

    Eu perguntei um dia ao neurologista Oliver Sacks 

O que, do seu ponto de vista, era um homem normal. 

Ele me respondeu que um homem normal, talvez, 

 Seja aquele que é capaz de contar sua própria 

História. Ele  sabe de onde vem (tem uma origem,  

um passado, uma memória em ordem), sabe onde 

está (sua identidade) e acredita saber aonde vai 

(ele tem projetos e a morte no final). Está, portanto,  

Situado no movimento de um relato, ele é  

Uma história e pode dizê-la para si mesmo. 

 

Jean-Claude Carrére 

 

 

 

 

3.1 A tarefa de continuar contando histórias 

 

“No fio das histórias, como na linha da vida, 

cada um tece o seu tapete... a partir do mesmo fio” 

 

 

Partindo ainda da minha história pessoal consideramos oportuno o relato dos 

incentivos que nos mantiveram no caminho de contadora de história, que afinal 

revelam a nossa motivação para este estudo. Consideramos ainda necessária uma 

breve contextualização (da história) da história do reaparecimento das narrativas 

orais em contextos mais recentes, tendo em vista o seu quase desaparecimento, 

para localizarmos o retorno dos contadores de história. Para isto, Benjamin (2009) e 

Zumthor (1993) nos informam sobre a história que levou à decadência do ato de 

contar e ouvir histórias e o ressurgimento de tais narrativas, que deram vez à voz 

dos seguidores da arte de contar e ouvir histórias.  

 

Consideramos também importante um olhar para os contos de tradição oral 

através da ótica junguiana. Isto porque os contos de fadas são considerados pelos 

estudiosos da psicologia analítica, como a expressão mais pura e mais simples dos 

processos psíquicos do inconsciente coletivo78.  

                                                 
78

 Segundo Jung o “inconsciente coletivo (...) é constituído de algo semelhante a temas ou imagens 
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Em seguida, apresentamos o método, por nós escolhido, para alcançarmos 

os objetivos propostos na presente tese. Apresentaremos ainda os procedimentos 

para a seleção dos colaboradores e nossa opção por um sujeito emblemático. Por 

fim, procederemos à análise da entrevista, com foco nas questões identitárias sob à 

luz do sintagma identidade-metamorfose-emancipação de Ciampa, para tecer, 

então, nossas conclusões.  

 

 

3.2  Da história do ressurgimento da prática narrativa 

 

A literatura sobre o tema conta que, após a Primeira Guerra Mundial, no início 

do século XX, a Europa assistiu ao desaparecimento da prática cotidiana do contar e 

ouvir histórias, em muitos lugares. Houve, poderíamos assim dizer, um hiato no 

tempo das palavras encantadas que diziam o conto. A leitura em voz alta substituiu 

a narrativa tradicional tornada obsoleta e a escrita servia cada vez mais para fixar 

mensagens, inicialmente orais (ZUMTHOR, 1993). Bencheikh (1989) diz que no 

Oriente Médio, a Segunda Guerra Mundial se encarregou de dar fim aos contadores 

das grandes cidades como Túnis e Cairo. Na América do Sul, a partir do século XX, 

o desaparecimento dos contadores aconteceu nos centros urbanos em detrimento 

do interior das capitais e, com a chegada da televisão, até mesmo, muitos lugares 

do interior renderam-se ao progresso dos tempos. E mais, do ponto de vista 

pragmático, esse ar oferecido à ressonância das transformações advindas da 

modernidade, possibilitou a ruptura em relação à tradição oral, mesmo respeitando 

de certa forma, sua continuidade em algumas cidades do interior das capitais. 

Contudo, isto não se deu de maneira uniforme em todos os lugares. 

 

                                                                                                                                                         
de natureza mitológica, e por essa os mitos (contos) dos povos são os verdadeiros expoentes do 
inconsciente coletivo” (Jung 1987:11). Ainda segundo o autor “o inconsciente coletivo (...) como 
herança imemorial de possibilidades de representação, não é individual, mas comum a todos os 
homens (...) e constitui a verdadeira base do psiquismo individual” (idem, p.15). O inconsciente 
coletivo, para Jung, contém tanto o passado da humanidade como o futuro, isto nos leva a crer que 
contém a sua evolução. Por esse motivo Jung apontou sempre a necessidade de se manter um 
contato com essa fonte interior de conhecimento.    
 Marie Louise Von Franz (1990), também observa que “nos mitos, lendas, contos ou qualquer outro 
material mitológico mais elaborado, residem as estruturas básicas da psique humana através de uma 
exposição do material cultural” (1990, p. 09). 
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Foi no final dos anos 60 que os acontecimentos, no bojo das manifestações, 

marcaram a renovação do conto de tradição oral, coincidindo com o movimento de 

Maio de 1968, onde a tomada da palavra popular trouxe uma nova forma de olhar o 

homem, a sociedade e suas manifestações (PATRINI, 1998). O movimento de Maio 

de 1968, para este trabalho, tem uma importância particular enquanto fato social, 

pois a tomada da palavra representava algo inédito para a época. Catherine Clément 

refere-se a esta época dizendo que “tudo o que estava dentro de cada um de nós 

vinha à superfície. Maio de 1968 foi uma revolta amorosa, uma explosão sentimental 

jamais igualada” (1998, p. 57). Com isso, dentre outros fatos, retoma-se a produção 

de uma oralidade em relação às artes estabelecidas.  

 

Nos idos de 1960, nas grandes cidades como São Paulo, houve uma 

significativa transformação ideológica na cultura ocidental. Muitos movimentos 

contestaram costumes, ideias e instituições, em busca de liberdade e autenticidade. 

Assim, na esteira da revisão institucional, as bibliotecas, vistas como lugar sagrado 

do silêncio e como a morada das fadas, foram atingidas com o que conhecemos por 

experimentalismos. Isto é, nos espaços das bibliotecas infanto-juvenis, sob o 

pretexto de animar a leitura, era praticada a “Hora do Conto” que retomava a forma 

de contar oralmente, mesmo que apoiada num contexto escrito, com projetos do tipo 

“Quero ler.” (PERROTTI, 1986). A partir daí, o silencio foi quebrado e muitas outras 

formas de se relacionar com o público foram criadas pelos novos contadores, agora 

em contextos institucionais, com projetos disfarçados de “contação de histórias”, 

mas que, sabemos, visavam à leitura.  

 

Desse panorama surgem os novos contadores de histórias com uma forte 

aliança entre as bibliotecas e mesmo as escolas com o seu desejo de desenvolver, 

nas crianças, o gosto pela leitura. Dir-se-ia que os contadores de histórias, naquele 

momento, encontraram um terreno fértil para a sua voz, para a renovação do conto e 

para a recriação de suas novas expressões de transmissão, até mesmo como uma 

forma de resistência da arte oral.  

 

Nas grandes cidades, por esta reabilitação, o conto firmou-se por meio de 

projetos denominados de “socioculturais”. Isto restabeleceu o uso da oralidade na 

qual se realiza a prática social do contar. Contudo, ainda é difícil discernir as 
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dimensões das novas formas de contar que a sociedade moderna exige, porque a 

modernidade identifica a prática do contar histórias com o universo de uma ação 

própria das camadas populares iletradas e que se valia da memória, fadada, 

portanto, ao esquecimento. As dificuldades, de compreensão dessa arte, a nosso 

ver, aumentaram à medida que as questões no investimento dos chamados projetos 

sociais para leitura se mostram mais pontuais, com uma ligeira confusão sobre a 

importância de ler ou contar? Com os efeitos da urbanização mudanças foram 

impostas aos modos de vida, dentre eles o advento da televisão contribuiu muito 

para isso, principalmente nas cidades do interior de São Paulo, confirma o contador 

de histórias:  

 

Máquinas que contam histórias, imagens do mundo moderno e sua 
constante produção de novidades, a televisão e seu fascínio hipnotizante se 
sobrepuseram à simplicidade dos encontros ao redor do fogo. Com a 
chegada da tela que reproduz perfeitamente cenas do mundo real, as 
tradições narrativas orais que deixam livre a imaginação e o encantatório 
perderam seu espaço em São Luis (TARTARUGA apud GONÇALVEZ, 
2007, p. 165). 

 

 

“Até que um dia”, continua o contador, “no final da década de 1990, voltou a 

vontade do povo de ouvir histórias, prática antiga do povo luisiense, em um evento 

que pretendia reavivar a memória dos narradores de raiz sobre o lendário Saci-

Pererê” (idem). A partir dessa festa:  

 

Modelada pelo turismo cultural, ressurge a contação de histórias. Adaptada 
aos “novos tempos” ressignificam-se aspectos da tradição e se realojam 
antigas práticas sociais. Antes relacionada à totalidade do modo de vida 
caipira e desligada do universo das trocas monetárias, a contação de 
histórias, vem aos poucos se tornando uma atividade profissional entendida 
e exercida dentro dos parâmetros próprios da modernidade, ou seja, da 
remuneração pelo trabalho realizado. (TARTARUGA apud GONÇALVEZ, 
2007, p. 166).   

 

 

Isto significa que os homens são solicitados – pelas ordens vigentes do 

capitalismo –, a se livrarem inevitavelmente de suas cargas simbólicas, aquelas que 

garantem as trocas significativas. O valor simbólico é, assim, desmantelado, como 

diz Dufour (2005), em proveito do valor monetário das mercadorias, de tal forma que 

nenhuma outra consideração como moral e tradição podem entravar a livre 
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circulação para o bem viver das comunidades, penso eu.   

 

  Os sociólogos Berger e Luckmann (2004) tecem considerações sobre a 

difusão da crise de sentidos – subjetiva e intersubjetiva – a que está submetido o 

homem, em todas as sociedades da atualidade (2004, p. 74). No estudo realizado 

pelos autores, a condição mais arrebatadora para esta crise é “... o pluralismo 

moderno gerando a desestabilização das ordens de sentido e de valor que orientam 

as ações e sustentam a identidade” (2004, p. 31) do homem moderno. Isto quer 

dizer que os sistemas tradicionais, como a família, a igreja, a escola, que oferecem 

estruturas com base nas experiências estão esmaecidas. As instituições tradicionais 

de orientação vêm sendo substituídas por novas com diferentes ofertas de 

orientação. 

 

Os autores (2004) afirmam que há uma crise de sentidos no mundo atual, 

própria dos processos da pluralização e de secularização da modernidade, 

consequência da rapidez com que o novo emerge o que gera uma crise e assombra 

o homem moderno a ponto de levá-lo a questionamentos sobre sua própria 

identidade.  

 

A afirmação de que o pluralismo causa a crise de sentido da modernidade, 

nos convida a examinar melhor “a importância da categoria psicossocial da auto-

evidência de sentido e conhecimento para a reserva e a perda de sentido” 

(BERGER, PETER L, 2005, p. 51), que os autores reconhecem a partir da 

compreensão de que modernidade significa um aumento quantitativo e qualitativo da 

pluralização: “O pluralismo moderno leva a um enorme relativismo dos sistemas de 

valores e interpretação”. Em outras palavras, os antigos sistemas de valores e de 

interpretação são “descanonizados” (idem, p. 50). Por causa disso há uma 

desorientação do indivíduo e de grupos inteiros. No dizer dos autores:  

 

 

Se a comunidade de vida e a comunidade de sentido coincidem de fato 
tanto quanto são as expectativas da sociedade, então a vida social e a 
existência do indivíduo fluem, de maneira habitual, quase que de forma 
auto-evidente. Isto não significa que o indivíduo não tenha problemas 
existenciais e que esteja satisfeito com o seu destino. Mas “sabe”, ao 
menos, como o mundo é feito, como se deve comportar dentro dele, o que 
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pode esperar...  Assim, por exemplo, o papel de um escravo, nunca foi 
supostamente agradável. No entanto, por mais desagradável que tivesse 
sido, o indivíduo que estava naquela condição vivia num mundo estável e 
claramente definível em que podia orientar com certa confiança seu 
comportamento, suas expectativas e sua identidade. Não precisava definir a 
cada dia as dimensões significativas de sua existência. Esta inequívoca 
definição da existência no mundo, o escravo a condividia com seu dono, 
ainda que se pressupunha que este se sentisse mais bem posicionado do 
que o escravo. Nem o escravo nem o dono de escravos, como diria Sartre, 
estavam “condenados à liberdade” (idem, p. 53-54). 

   

 

A fala dos autores mostra que a velocidade com que se desenvolvem as 

sociedades acentua a tendência para a crise de sentidos. Há pessoas que não 

suportam a exigência das mudanças rápidas e radicais e algumas parecem se sentir 

bem com elas. A maioria, porém, parece se sentir insegura em um mundo repleto de 

possibilidades e com várias interpretações. Há uma confusão com a multiplicidade 

de ofertas que consequentemente nos obriga ao compromisso com diferentes 

possibilidades de vida. A este respeito alertam os autores que em tais condições 

surgem problemas na constituição intersubjetiva da identidade pessoal das pessoas, 

principalmente das crianças79. Os autores convidam-nos a pensar nas implicações 

que geram a crise de sentido no mundo do homem moderno. Implicações que 

transformam hábitos de convivência como, dentre outros, o sentido do contar 

histórias, esvaziando a sua importância para as relações humanas. Com efeito, o 

mundo moderno traz a desorientação, consideram Berger e Luckmann. 

Desorientação de tal ordem que coloca em crise a identidade do homem 

contemporâneo.  

 

 

 

 

                                                 
79

 Se o comportamento é constantemente confrontado com reações incongruentes por parte dos 
adultos mais importantes para a criança, ela terá muita dificuldade em discernir o sentido social 
objetivo de seu comportamento, ou não discernirá de forma nenhuma. Se a criança não obtiver uma 
resposta de certo modo coerente à pergunta “Quem sou eu?”, então esbarrará em grandes 
dificuldades para assumir responsabilidade própria. Mesmo que a identidade de uma pessoa seja 
construída sem problemas sob circunstâncias mais favoráveis, sua consistência pode ver-se 
ameaçada por uma inconsistência duradoura, sistemática por assim dizer ao espelhar seu 
procedimento no procedimento dos outros. (BERGER & LUCKMANN  2004, p. 30) 
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3.2.1  Em cena o novo contador histórias 

 

Colocar em cena “o novo contador de história” nos leva a textos de 

especialistas que ressaltam a ausência de pesquisas sobre contadores de histórias 

e sua prática social na modernidade, o que faz do presente trabalho um desafio. A 

ausência de pesquisas sobre o tema mostra a necessidade de novos estudos, que 

possam dar uma nova dimensão à forma de transmitir oralmente o conto, sua 

importância e suas possibilidades.  

 

A fala da antropóloga Bhunhilde Biebuyck (1982), sobre o contador de 

histórias, revela que ele se encontra relegado a uma lista de informadores 

desprovida de individualidade, o que nos faz pensar que a arte própria do narrador, 

sua personalidade e sua prática são alvo de indiferença nas modernas sociedades. 

Esses fatos nos instigam para questões que envolvam a reabilitação do conto e a 

continuidade dos contadores de histórias, um dos incentivos desta tese.  

 

 A falta de reconhecimento para os contadores de histórias contemporâneos 

talvez se inscreva pela distância da tradição oral. E aqueles que se pretendem 

contadores de histórias, como homens modernos, causam por vezes estranheza, 

porque enfrentam uma sociedade engajada em uma lógica na qual a predominância 

das imagens visuais salta de todos os lados. Uma sociedade multitela e organizada 

por uma ordem em que o consumo e o capital criam, cada vez mais, as margens 

para os marginais. Uma sociedade de desiguais. Uma sociedade 

hipercompartimentada, como já dissemos. Informatizada cuja mídia coloca diante 

dos nossos olhos e ouvidos uma tela (sem filtro), que permite condicionar ou infetar 

as imagens, mesmo as mais sagradas, sem nenhuma preocupação.  

 

Nessa mesma sociedade, o campo se urbanizou, as comunidades deram o 

lugar ao individualismo nas capitais e o regional ficou para trás. O meio ambiente foi 

irremediavelmente modificado, mesmo nos lugares onde partes dessas tradições 

ainda subsistem. Os modos de vida, os saberes, os valores (como observamos nas 

sociedades de antigamente) que eram manifestações da tradição oral, tornaram-se 

obsoletos. A relação do homem com a natureza tornou-se científica e a palavra do 

narrador perdeu o valor. Este quadro coloca em risco, sem dúvida, dimensões 
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importantes do humano, como, dentre outras, a segurança, a autoconfiança, o 

autorrespeito, a solidariedade, fundamentais para a vida individual e coletiva do 

homem.   

 

Durante muitos anos trabalhei na Secretaria da Família e Bem-Estar do 

Município de São Paulo – FABES, depois de ter trabalhado na Secretaria Municipal 

de Educação (SME) e na Secretaria Municipal da Cultura. Nesta última atuando no 

Departamento de Bibliotecas infanto-juvenis. Nessa oportunidade trabalhava 

especialmente capacitando educadores sociais para a arte de contar e ouvir história, 

dos centros de juventude (CJ) à rede de creches e, como reflexo do quadro acima 

apresentado, encontrei muitos dos profissionais em condições de insatisfação e 

tristeza, de descontentamento com a vida, de desânimo. Vidas envolvidas e 

engolidas pelo tempo do trânsito e do trabalho. Muitas das mulheres que encontrei 

cuidavam de crianças nas creches e nos centos de juventude e deixavam os 

próprios filhos na rua, por não terem quem cuidasse deles. Saiam de casa “para 

cuidar dos filhos dos outros, enquanto os nossos ficam abandonados”. Os 

sentimentos de indignação, incompreensão, desrespeito, medos,  acarretando um 

quadro que culmina em uma crise de sentidos do homem moderno, como dizem 

Berger e Luckmann (2004). 

 

A partir desse quadro, vem a minha motivação – enquanto bisneta de 

contadores de histórias - e por isso sabedora dos efeitos dos contos de tradição em 

minha própria vida e também por acreditar cada vez mais que o maravilhoso (que 

tem suas raízes no imaginário), é um antídoto necessário ao equilíbrio da razão. 

Provocada ainda pelo sentimento de desencantamento com a vida que encontrava 

nas pessoas, tomei a iniciativa de propor, no ano de 2002, o curso80 A Arte de 

Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade, no Instituto Sedes Sapientiae81, 

                                                 
80

 Objetivando propiciar conhecimento e reflexão sobre as formas de se trabalhar com os contos de 
tradição oral, enfocando o ato de contar histórias como uma das possibilidades de romper o 
confinamento cultural. O curso objetivou ainda, enfatizar a cultura de ensinamentos e sabedorias do 
passado que nos valem de aprendizagens para os domínios das nossas relações no presente. Como 
terceiro objetivo: propiciar vivências dos processos de criação e expressão de quem conta e de quem 
ouve histórias, facilitando o despertar do contador de histórias que reside em cada um de nós. 
81

 O Instituto Sedes Sapientiae é uma instituição que, em seus 30 anos de existência, tem construído 
um trabalho sólido nas áreas da saúde mental, educação e filosofia caracterizando-se pelo 
compromisso em analisar e responder às exigências do contexto social para a construção de uma 
sociedade baseada nos princípios da solidariedade e da justiça social. A compreensão de um modelo 
em saúde mental que considera a singularidade de cada pessoa, em um mundo em transformação e 
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visando capacitar contadores de histórias, guiada por anos de dedicação aos 

estudos de Clarissa Pinkola Estés, a partir de seus livros Mulheres que Correm com 

os Lobos (1989), O Jardineiro que Tinha Fé (1996) e a Psicanálise dos Contos de 

Fadas de Bruno Bettelheim (1979), aliada à minha prática de contadora de histórias 

e arteterapeuta.  

 

Nessa ocasião, enquanto narrava histórias, observava nos grupos olhares 

fixos em meus lábios, sem dúvida, atraídos pelo encanto que o maravilhoso82 

exerce. A impressão que eu tinha ao narrar um conto principalmente para crianças 

era a de que elas passavam por uma sensação que se assemelha ao estado de 

êxtase que transporta o cotidiano banal para o mundo do maravilhoso do conto, 

como acontecia comigo quando eu era criança, lá na fazenda da minha avó. É no 

rosto das crianças que se veem os efeitos do encantamento, pela voz que se torna 

suave, insinuante e misteriosa quando se penetra passo a passo na floresta do 

conto.  

 

Exatamente por isso e a partir das aulas do curso para contadores de 

histórias foi que nasceu o desejo de aprofundar de maneira mais sistematizada o 

estudo dos contos de tradição oral, concebidos por mim, como relatos exemplares. 

Ingressei no mestrado em Ciências das Religiões, na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, em 2005, com o propósito de estudar o contar histórias como 

um caminho para o sagrado, dado aos efeitos que eu percebia com esse trabalho. 

Buscava compreender o fenômeno psicossocial do contar histórias e sua 

complexidade sem pretensão de chegar a compreensões totalizantes, mas com o 

desejo de apresentar outro olhar para o fenômeno do contar e ouvir histórias e suas 

implicações nas relações inter e intraindividuais. Tinha a intenção de contribuir com 

um estudo que fosse capaz de ampliar a percepção, a sensibilização e a atuação 

dos contadores de histórias, colocando esta prática na rota de um caminho de 

estudos sobre a presença do sagrado nos contos de tradição oral, conforme previa o 

                                                                                                                                                         
que procure implementar novas formas de trabalhar com a realidade é a meta e o desafio de cada 
profissional que trabalha no instituto e a referência para a formação de novos. 
82

 No capítulo anterior trabalhamos a respeito do maravilhoso, contudo é bom explicar, que no caso 
dos contos de fadas o maravilhoso faz nascer o maravilhamento. O maravilhoso não pertence ao 
mundo do real, mas ao mundo onde tudo é possível.  
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projeto inicial da dissertação. A referida dissertação transformou-se em um livro83 

que é referência bibliográfica do curso em pauta.  

 

Atualmente o curso continua a ser ministrado uma vez por semana no mesmo 

instituto, com duração de três horas, perfazendo um total de trinta horas. O trabalho, 

desenvolvido, sobretudo com as narrativas orais, faz uso de técnicas 

arteterapêuticas84, visando “alimentar para despertar” o contador de histórias que 

vive em cada um de nós. 

 

 Para a dinâmica do trabalho proposto, o número permitido de participantes, 

era, no máximo, de 15 alunos. Curiosamente, tivemos já no primeiro curso, em 2002, 

uma participação de 20 alunos com lista de espera de oito pretendentes. Desde 

então, o curso é ministrado com uma média de 15 alunos e, ao longo dos últimos 

dez anos, apenas com duas desistências.  

 

O Instituto Sedes Sapientiae oferece também, entre outros, cursos de 

formação e de especialização e mais de 30 cursos de expansão, que é o caso do 

curso A Arte de Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade.  Segundo pesquisa 

do Instituto (em 2011), o nosso curso esteve ao longo destes 10 anos em segundo 

lugar, como o curso mais frequentado do Instituto, perdendo apenas para o curso de 

formação em psicanálise que é o carro chefe da instituição
85

.  

 

Que justificativas teriam as pessoas para buscarem um curso de tal ordem? 

Esta indagação apressou o motivo para eu estudar e compreender a identidade dos 

contadores de histórias na atualidade em contextos urbanos. Nasce a presente 

pesquisa. Partimos então de algumas perguntas básicas: Qual é a natureza do 

efeito, quando alguém conta uma história, que une as pessoas em uma experiência 

singular? E, qual é o fenômeno que a arte que denominamos de “narrativa oral” tem 

                                                 
83

 Contar Histórias: Um recurso arteterapeutico de transformação e cura. São Paulo: Artes Médicas, 
2007. 
84

 Os procedimentos da arte terapia possibilitam técnicas de expressão com as diversas linguagens 
da arte para o estudo do conto, tais como: recorte, colagem, desenho em aquarela, guache, lápis 
coloridos, expressão corporal, musical e reconto do conto, além de técnicas para memorização das 
passagens do conto. O trabalho consiste em narrar um conto e solicitar aos participantes que 
desenhem, musicalizem e ou expressem corporalmente algo que represente os sentimentos 
provocados pela escuta do referido conto.  
85

 Dados fornecidos pelo funcionário responsável pela pesquisa da Secretaria de Alunos do Instituto 
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sobre as pessoas e particularmente nas que fizeram o curso que capacita 

contadores de histórias do Instituto Sedes Sapientiae? Ocorrem de fato mudanças 

nas vidas dessas pessoas? De que ordem são essas mudanças? Teriam 

implicações identitárias? Em outras palavras, os contos de tradição oral seriam 

capazes de levar os participantes do curso A Arte de contar e ouvir histórias na 

Contemporaneidade, submetidos às suas escutas a movimentos de emancipação?   

 

 A pesquisa foi estruturada para trabalhar com a aplicação dos conceitos de 

identidade humana à luz do sintagma identidade-metamorfose-emancipação de 

Antonio Ciampa, dadas as suas proposições de que metamorfose é vida e, 

sobretudo, sua concepção de emancipação (1986), utilizando como instrumento 

para a pesquisa as narrativas orais tradicionais organizadas e trabalhadas no curso 

A Arte de Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade. 

 

 

3.2.2  O curso e as Histórias que transformam 

 

 “Nos queremos aprender tudo aquilo  

que nos ensinam na escola,  

mas, por favor, deixem-nos os sonhos” 

 

Paul Hazard   

 

 

Assim como no conto O Quadro de Pano, a linha da vida construída pelos fios 

que bordam a história de cada um, sem dúvida com tudo o que nos humaniza, pode 

favorecer ou não o desenvolvimento de possibilidades emancipatórias, como foi o 

caso da protagonista desse conto, comentado no primeiro capítulo.  

 

A questão da emancipação vinculada às transformações é de grande 

importância para os psicólogos sociais. É do interesse desta área do conhecimento 

perceber como os seres humanos, de modo individual ou coletivo, conquistam sua 

individuação e buscam sua emancipação. No dizer de Ciampa, a formação da 

individualidade deve ser entendida com base no processo de socialização que 

configura cada pessoa por meio de sua interação comunicativa. Isto quer dizer que o 

sujeito não é antes individual para depois tornar-se social. Ele aparece 
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dialeticamente por meio da comunicação com os outros. Nessa dialética cada 

indivíduo, ao mesmo tempo em que desempenha seus papeias sociais, encarna as 

suas relações sociais, configurando uma identidade pessoal.   

 

O termo emancipação, neste trabalho, liga-se a algumas compreensões como 

a passagem para a maior idade e à libertação política e social; liga-se, também, à 

autonomia econômica e principalmente ao significado de tomada de consciência 

daquilo que estamos sendo; e ainda liga-se à superação da mesmice e também à 

mesmidade; os dois últimos conforme conceito ciampiano. Tal consciência permite-

nos saber com mais clareza quem pretendemos ser, com a ajuda da compreensão 

de que “em cada momento da minha existência, embora eu seja uma totalidade, 

manifesta-se uma parte de mim, como desdobramento das múltiplas determinações 

a que estou sujeito” (CIAMPA, 1987, p. 170) e que, muitas vezes, nem me dou conta 

de que sou o que estou sendo “uma parcela da minha humanidade” (Idem, p. 172). 

A partir dessa consciência, criamos uma estrutura da realidade coerente com o 

tempo e o lugar em que nos couber viver, em uma ação que atua como o mito do 

“ouroboros”: uma serpente mordendo o próprio rabo; o ser humano é produto da 

sociedade, ao mesmo tempo que é produtor dessa mesma sociedade, constituindo 

um círculo em constante movimento. 

 

Influenciados pelos constructos do autor, só teria sentido um curso que 

vislumbrasse tal oportunidade de emancipação. Então, admitida a concepção de que 

identidade é metamorfose em busca de emancipação e, sobretudo, ao comungar da 

mesma crença de que “os seres humanos devem ser considerados do ponto de vista 

de sua potência, seres capazes de ultrapassar limites, considerados estes limites, 

não como um término” (Idem, 1987), encontramos um caminho fértil para a nossa 

pesquisa de doutorado.  

 

. É importante ainda ressaltar que para a identidade de um contador de 

histórias, na modernidade, há de se considerar, em seus caldeirões, essências como 

referências teóricas que devem emoldurar a sua formação de artista da palavra, que 

são feitas de questões culturais, históricas, psicológicas, estéticas, políticas, 

econômicas e fundamentalmente do contato com suas próprias experiências, já que 

eles, os contadores de histórias, usam as boas-palavras para “transformarem” 
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pessoas a partir das suas próprias histórias e experiências – quem passou pelo 

processo é capaz de propiciar o mesmo a outras pessoas.  

 

Passamos a apresentar o programa do curso proposto, para que tenhamos 

uma visão ainda que panorâmica da sua estrutura, dado que o curso é 

essencialmente vivencial. Cabe mencionar que a apresentaremos conforme a sua 

administração em aulas, que tem carga horária de trinta horas. Cada tema guiado 

com as respectivas indicações e sugestões bibliográficas, bem como pela prática 

narrativa de muitos dos participantes, voluntariamente compartilhada. 

 

 

3.2.3 A parte teórica do curso  

 

 

 Panorama histórico – Origens e evolução da literatura infanto-juvenil; 

 As sociedades de tradição oral e a importância de contar e ouvir para estas 

sociedades; 

 O trabalho de capacitação do contador de histórias: preparação do narrador: 

respiração, voz, imagens da palavra em consonância com os gestos faciais e 

corporais.  

 Uma ética própria dos contadores de histórias; 

 Preparação do conto: símbolos, imagens; conteúdo e mensagens; 

 Contos de fadas, contos sufis, contos maravilhosos, contos contemporâneos; 

 Apresentação da narrativa oral: cenários, narrador/personagem, 

sensibilização na ciranda da roda da audiência; 

 O ritual para contar histórias; 

 Critérios que possibilitam a escolha dos contos: ficha de estudo do conto; 

 Os vários contextos de utilização das narrativas orais: escolas, hospitais, 

asilos, abrigos, empresas, centros culturais;  

 Como contar? Que história contar? Por que contar histórias? 

 Histórias para bebês, histórias para crianças, histórias para adolescentes e 

adultos; 

 Como contar histórias: a narrativa oral, histórias com lenços, histórias com 

dobraduras, histórias desenhadas e histórias cantadas;  
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 Indicadores que facilitam a escolha do conto narrado em função das 

necessidades de cada contexto. 

 

 

3.2.4 A parte prática do curso  

 

As estratégias utilizadas no curso, a partir da narrativa oral de contos 

exemplares (um conto por aula), visam levar os participantes a vivenciarem uma 

experiência, conforme apresentamos no segundo capítulo. Essa experiência tem o 

propósito de refletir e discutir sobre o momento mágico do contar. Cada narrativa 

oral desempenhada pela pesquisadora segue os seguintes passos: 

 

I. Apresentação da proposta para cada conto; 

II. Preparação em ambientação do espaço; 

III. Convite para escuta do conto de tradição oral;  

IV. Solicitação de expressão plástica de imagens do conto, individualmente;  

V. Discussão sobre as impressões individuais (experiências) do conto 

apresentado;  

VI. Reconto do conto a partir das imagens criadas; 

VII. Compartilhar e reflexão. 

 

 

3.2.5  Considerações sobre o trabalho plástico do curso 

 

 

  O trabalho plástico é utilizado como facilitador auxiliar para a memória 

narrativa, mas também como um facilitador de experiências não contempladas pelas 

palavras. Exercício da emoção em detrimento da razão. Cada aluno, depois de 

escutar o conto, em seu caderno, deve construir uma imagem do conto narrado ou 

das experiências proporcionadas por ele. Utilizamos como materiais: lápis de cor, 

tinta guache, tinta aquarela e ainda sucatas também para a criação de instalações.  

 

Consideramos a expressão artística um aspecto de suma importância para o 

nosso trabalho. Levamos em consideração os momentos em que o pensamento 
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racional não nos pode ajudar a expressar aquilo que estamos tentando transmitir, de 

modo que, por meio dos pincéis, das cores, das formas, da música, do movimento 

corporal, do fantasiar e do brincar, seja possível dizer o que parece indizível.   

 

Cabe mencionar que todos os contos narrados no curso foram trabalhados 

anteriormente, pela pesquisadora, na perspectiva do seu plano simbólico, através da 

psicologia analítica de C. G. Jung e através de processos da arteterapia, 

especialidade da pesquisadora. O critério de escolha dos contos segue o 

entendimento da narradora de que, para se narrar bem uma história, é preciso antes 

de tudo gostar da história e depois seguir os procedimentos de estudo do conto, e 

quando isso acontece, é possível narrá-la com graça, beleza e veracidade, como se 

fôssemos, ao menos, uma testemunha ocular dos fatos narrados. Para gostar de um 

conto é preciso que ele revele emoções e sentimentos objetivos e subjetivos. É 

preciso que ele fale à alma do ouvinte, como diria a minha avó. Estudar um conto 

requer a escolha de uma linha de pensamento sobre o nosso objeto e há alguns 

anos temos trabalhado com a abordagem junguiana.    

 

 

3.2.6  Um olhar junguiano para os contos de tradição oral 

 

 

  “Não há nada que eu não possa te dar 

Que já não exista dentro de ti mesmo. Apenas  

Posso propor outras imagens além das tuas... 

E assim ajudo a tornar visível teu próprio universo.”  

 

Hermann Hesse 

 

 

 Vamos, então, tecer algumas considerações sobre a abordagem junguiana no 

que diz respeito aos contos de tradição oral. Abordagem que nos dá suporte para 

compreendermos e trabalharmos os contos tradicionais.   

 

 Há mais de três quartos de séculos, Carl Gustav Jung abriu novas portas para 

o mundo interior. Isto acarretou evidentemente uma mudança na perspectiva da 

psicoterapia, afastando-a tão somente, do campo médico (R. Jonhson 1989). Jung 
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dizia: 

 

A alma humana não se conhece apenas dentro do consultório, mas na 
experiência da vida tal como é vivida com todas as suas implicações. Toda 
experiência interior tem que ser mediada pela relação com o outro. Nunca 
alguém se individua sozinho, e a finalidade da individuação não é ficar só; 
pelo contrário, é estar em relação, cada um ao seu modo. (1987, p. 77). 

 

 

Não deixamos de observar que o mesmo entendimento Ciampa tem, ao 

considerar que a formação da individualidade deve ser entendida com base no 

processo social que configura cada pessoa por meio da sua interação comunicativa. 

Isto quer dizer que o sujeito não é antes individual para depois tornar-se social. Ele 

aparece dialeticamente por meio da comunicação com os outros. Nessa dialética, 

cada indivíduo encarna as suas relações sociais configurando, assim uma 

identidade pessoal.  

 

 Jung mostrou que as análises psicológicas, cessam de ser apenas 

tratamento para se tornarem um trabalho com vistas a favorecer o crescimento 

interior dos indivíduos, cuja finalidade não só é a de lidar com as enfermidades, mas 

antes a de permitir o crescimento interior através do fortalecimento para lidar com as 

dificuldades inerentes da vida (JOHNSON,1989). Isto se dá pelo processo que ele 

chamou de “processo de individuação”, concebido como um processo da vida. A 

individuação não é um estado, mas um processo que vai se aprofundando e que 

sempre pode ser mais aprofundado e completado, como também pode ser 

prejudicado.  

 

Para os junguianos o processo da vida da alma86 tem um sentido, uma 

finalidade, um objetivo que é a experiência da nossa totalidade. Esta vai se 

realizando de maneira relativa e parcial rumo ao centro que é, ao mesmo tempo, 

algo que nos transcende e a isto Jung denominou de experiência do “Si-mesmo”. O 

Si-mesmo, não é um fim, mas o principio de toda a vida. É um processo que se 

desenvolve no tempo a que Jung chamou de individuação. Ele disse “A realização 

plena de Si não sei o que é, nunca encontrei até hoje um homem que a tivesse 

                                                 
86

 O termo alma é usado aqui em seu sentido psicológico que vem do grego psyque, e não com 
conotação religiosa. 
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encontrado”. Então, pensamos que a individuação talvez seja assumir a nossa 

própria condição humana e vivê-la com as suas implicações e riquezas, sempre se 

referindo ao centro que é ao mesmo tempo a própria vida. E, a partir disto, cabe 

perguntar: como os contos entram nisso? 

 

 Na psicologia junguiana, vê-se os contos como representações simbólicas de 

problemas comuns à maioria dos seres humanos - problemas, não raras vezes de 

relacionamentos interpessoais – assim como representações de formas viáveis de 

solucioná-los. Os contos lidam com um fluxo de problemas – normalmente descritos 

no início do conto – e sugerem um caminho de desenvolvimento que supere o 

problema em direção a uma nova vida, ou seja, a um novo movimento na vida; 

podemos olhar para isso como modelos de possibilidades emancipatórias. Os 

protagonistas dos contos são, então, vistos como modelos que demonstram como 

poderemos suportar determinadas situações problemáticas ou persistir em um 

caminho no qual as possibilidades para soluções acabam por se apresentar. Ao nos 

aproximarmos de tais contos, fazemos uso de um nível subjetivo, como diz Marie 

Louise Von Franz (1985), de interpretação que adaptamos do nosso trabalho com os 

sonhos, no qual cada figura que aparece pode ser vista como um traço da 

personalidade do sonhador (1985), como exemplo, quando uma pessoa se encontra 

com uma bruxa num conto de fadas, dizemos que ela está encontrando seu próprio 

lado bruxa.  

 

Trabalhar com o legado dos contos tradicionais é acessar um universo 

maravilhoso no sentido de ser composto por energias invisíveis, força, forma de 

inteligência, que, por vezes, não são percebidas, mas que vivem em nós. Seu 

domínio é muito maior do que imaginamos, algo com vida própria representando a 

vida comum do nosso dia-a-dia. Os contos tratam do que entendemos como nossos 

pensamentos, nossas emoções e comportamentos. Influenciam-nos de forma 

poderosa. Atuam, segundo os junguianos, no inconsciente.  

 

Algumas vezes nos surpreendemos com uma história que através da sua 

riqueza simbólica, atua como uma chave que abre as fronteiras do inconsciente e lá 

joga luz, porque os símbolos expressam imagens e essas imagens são portadoras 

de padrões fundamentais para a compreensão do comportamento humano, cujo 
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lócus nascendi,é o inconsciente coletivo. O inconsciente manifesta-se por meio de 

uma linguagem simbólica. Há dois caminhos de acesso, segundo os junguianos: um 

através dos sonhos e outro através da imaginação. Ambos são canais de 

comunicação sensíveis que a psique desenvolveu para que o consciente e 

inconsciente possam conversar.  

 

A linguagem dos símbolos é então a linguagem do inconsciente. Trabalhar 

com os contos de tradição oral é também um trabalho interior. E isso é, por assim 

dizer, a arte de aprender essa linguagem simbólica.   

 

Segundo a psicologia analítica para nos tornarmos seres mais integrados e 

completos, precisamos ir até o inconsciente e estabelecer a comunicação. Muitas 

coisas de nós mesmos estão contidas no inconsciente e o acesso a ele pode 

contribuir para nos tornar seres mais inteiros e conscientes. Jung87 mostrou que pela 

abordagem do inconsciente e pelo aprendizado de sua linguagem simbólica vivemos 

vidas mais ricas e mais plenas.  

 

 Em nossas considerações tentamos entrar na estrutura narrativa do conto, 

em seu eixo de desenvolvimento global (não apenas nas cenas nas quais os 

protagonistas têm participação direta) sem, contudo explicar88 um conto. Tentamos 

descobrir o que um símbolo específico quer nos dizer. Levamos muito em 

consideração os símbolos; buscamos posicioná-los no contexto de contos paralelos 

que se incluem no mesmo tema e refletimos os momentos da história em que o 

símbolo teve função. Com isso as características gerais do significado de um 
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 Jung descobriu que o inconsciente não é um mero apêndice de mente consciente. Um lugar onde 
lembranças esquecidas ou sentimentos desagradáveis ficam reprimidos. Mostrou que o inconsciente 
é a fonte criativa de tudo o que evolui para a mente consciente e para a personalidade total do 
indivíduo. Jung mostrou que ambas as mentes consciente e inconsciente têm papéis críticos a 
desempenhar no equilíbrio do self total. Quando o equilíbrio entre elas não é correto, resulta em 
neuroses ou em outros distúrbios. Os estudos de Jung levaram-no a concluir que o inconsciente é a 
fonte verdadeira de toda a consciência humana. É a fonte da capacidade humana de ordenar ideias, 
é a fonte do raciocínio, da percepção e dos sentimentos. O inconsciente é um enorme campo de 
energia, maior que a mente consciente. 
88

 Um conto jamais se explica. Ele fala por si mesmo. A explicação, a nosso ver, tiraria seu poder de 
revelar ao outro o mundo da imaginação, da fantasia.  Ao longo do curso percebemos que esta é uma 
tentação bastante frequente no contador de histórias iniciante que ainda se encontra inseguro de sua 
arte e se sente compelido a dar explicações para que o conto seja compreendido pela audiência.  É 
preciso lembrar de que se apelarmos para o consciente racional, reduzimos a ação do inconsciente 
provocando objeções. Para isso lembro-me de um pequeno conto: Um dia o discípulo se queixou ao 
mestre: “Eu nem sempre compreendo o significado de suas histórias, por que não as explica? O 
mestre replicou: Como você reagiria se alguém mastigasse uma fruta antes de lhe dar?” 
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símbolo vêm à tona e nos oferecem ampliações. Contudo, o que mais nos interessa 

é lidar com os contos de tradição, conforme acreditamos: são fontes de 

desenvolvimento, porque nos oferecem possibilidades de estimular a reflexão ou 

revelar as nossas contradições e para isso estimulo as pessoas a fazerem suas 

próprias “escavações” e descobertas, considerando o fato que aspectos diferentes 

do conto tomam maior ou menor importância dependendo do afeto que ele mobiliza 

no ouvinte. 

 

 Contadores de histórias como Clarissa Pinkola Estés (1996) que trabalham 

especialmente com o universo arquetípico dos contos tradicionais, assim como nós, 

acreditam que isto acontece porque se uma história trata do resgate da pérola 

sagrada das garras do vigésimo dragão, como exemplo, tendemos a nos sentir 

exaustos e satisfeitos no seu final. Num sentido muito real, diz ela, ficamos 

impregnados de conhecimento só por termos dado ouvidos ao conto. Entre os 

junguianos isso se chama “mística da participação”. O termo é usado para designar 

um relacionamento no qual a pessoa não consegue se distinguir como entidade do 

objeto observado.  Para os psicanalistas é uma atitude que se chama “identificação 

projetiva”. Já entre os contadores de histórias é chamada de “magia solidária”, o que 

quer dizer a capacidade da mente de se afastar do seu ego por um tempo e se 

fundir com outra realidade, ali vivenciando e aprendendo ideias que não se pode 

aprender em nenhuma outra forma de consciência, para depois trazê-las de volta à 

realidade consensual, conforme nos ensinam as sociedades de tradição oral, 

especialmente o tradicionalista Hampâtè Bâ. É bom lembrar que nessas tradições 

considera-se que as histórias são escritas como uma leve tatuagem na pele de 

quem as viveu. Ouve-se dos velhos contadores de histórias que as histórias 

crescem das nossas vidas como as raízes fazem crescer as árvores e que as 

histórias nos transformam verdadeiramente naquilo que somos.   

 

Às vezes o efeito de uma história se faz sentir muito rapidamente, outras 

vezes, as mudanças se estendem por um tempo mais longo. No entanto, parece que 

quanto mais a história age de forma inconsciente, maior é sua eficácia e mais longa 

e sua duração, como se o seu impacto tivesse permitido uma lenta reorganização do 
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psiquismo do ouvinte89. As transformações são possíveis porque, como no dizer de 

Denise Ramos, psicoterapeuta junguiana: 

 

 

Por meio dos contos, os personagens saltam do livro, brincam com a nossa 
imaginação e, acima de tudo, nos surpreendem ao ensinar que a saída é 
bem diferente daquela a que estamos acostumados. A criatividade presente 
nessas histórias amplia nossa consciência e revela que a via para o 
sucesso e bem-estar segue por vezes caminhos bem estranhos (1999, p. 
10). 

  

 

3.3  O método da pesquisa 

 

 

Como método, vislumbramos uma proposta que valorizasse uma pesquisa 

qualitativa com itinerários das histórias de vida dos participantes. Tal predileção pela 

pesquisa qualitativa e, especialmente pelo o uso do método de história de vida, 

caracteriza, a nosso ver, um fazer científico enquanto práxis social. Escolhemos a 

história de vida enquanto método de pesquisa e utilizamos a técnica da entrevista no 

registro das narrativas (pela própria voz dos protagonistas), das experiências 

humanas.   

 

Este método é em grande parte utilizado pelas pesquisas desenvolvidas no 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Identidade como Metamorfose (NEPIM) do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP, sob 

orientação do Prof. Dr. Antonio da Costa Ciampa, do qual fazemos parte.  Sendo 

assim, a escolha pela narrativa de história de vida como elemento empírico da 

pesquisa era evidente. 

 

Para as análises realizadas, pautamo-nos no referencial teórico-metodológico 

do autor Antonio da Costa Ciampa90 (1987), psicólogo social, guiando-nos por seus 

                                                 
89

 Pudemos fazer esta constatação no trabalho desenvolvido com meninos e meninas com vivência 

de rua, citado no livro: Contar histórias: um recurso arteterapêutico de transformação e cura (2007). 
90

 Grande parte das ideias apresentadas aqui remete a um texto de Ciampa, de 2005, sobre os 

“fundamentos teóricos” de sua Linha de Pesquisa sobre Identidade Social como Metamorfose 
Humana, e demais produções do autor, muitas delas sem publicação, compartilhadas em reuniões do 
núcleo. 
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conceitos de identidade-metamorfose-emanciapão. O autor desenvolveu sua 

concepção de identidade humana a partir da Estória de Severino e a História da 

Severina (1987). Duas histórias: a estória de ficção contada pelo poeta João Cabral 

de Melo Neto, que fala sobre a nossa realidade, sobre o nosso tempo e, outra, a 

história real de uma Severina que é um pouco cada um de nós. “Ela falou de nossa 

sociedade, de nossa época: falou de nós falando dela” (1987, p.125). O singular 

materializando o universal, na voz de Ciampa. O autor considera que, na narrativa 

de história de vida, método por ele adotado nas pesquisas de identidade “o singular 

materializa o universal na unidade do particular” (idem, p. 125), como observou na 

história de Severina.   

 

A proposta de Ciampa está inserida na psicologia social com base na 

chamada teoria crítica que considera o fenômeno estudado com suas determinações 

histórico-sociais e orientação para a emancipação humana. Por abarcar aspectos 

subjetivos, intersubjetivos, objetivos e normativos é que tal conceito de identidade 

pode ser considerado, dentro na Psicologia Social, como uma categoria analítica útil 

para a compreensão psicossocial do ser humano e dos processos sociais. A tese 

concebida por Ciampa efetiva-se em uma teoria que pode ser localizada como uma 

categoria de análise, da psicologia social, cuja linha de pensamento converge com 

os pressupostos teóricos encontrados principalmente em Berger e Luckmann, Marx, 

Mead, Hegel e Habermas. Utilizaremos, portanto, a tese de Ciampa de que 

Identidade é metamorfose e metamorfose é vida. 

 

 

3.3.1 Da seleção dos colaboradores 

 

A pesquisa teve início com o trabalho de observação pela pesquisadora em 

sala de aulas, sobre o envolvimento individual dos alunos, frente aos contos 

narrados, bem como das atividades propostas. Em três semestres (sendo quinze 

alunos por semestre) participaram quarenta e cinco alunos, homens e mulheres, 

adultos com nível universitário. Entrevistamos os quarenta e cinco alunos e de todos 

obtivemos informações sobre a influência dos contos (trabalhados em sala de aula) 

em suas vidas. Influências percebidas no sentido de notarem algum tipo de 

movimento que pudesse ser considerado como possibilidade de emancipação. 
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Dados os nossos limites de tempo e seguindo as considerações de Ciampa quanto a 

sujeitos emblemáticos, decidimos entrevistar apenas nove deles. Dos nove alunos 

retiramos um, considerando-o como o nosso caso emblemático.  

 

Os critérios para a escolha dos nove alunos por meio de observações foram: 

realização das tarefas em sala de aula (construção de imagens para os contos- 

desenho); realização das tarefas de casa solicitadas; envolvimento em pesquisas 

sobre o plano simbólico dos contos, leituras sugeridas; discussão em sala de aula, 

assim como correlações de suas histórias de vida com as temáticas dos contos. 

 

Convém mencionar que a escolha dos entrevistados não foi tarefa fácil tendo 

em vista que todos os participantes ofereciam condições para contribuir para o 

nosso trabalho, referindo-se especialmente à “força” de mobilização dos contos em 

suas vidas. Apresentaremos oportunamente, para não anteciparmos considerações, 

os recortes dessas entrevistas. 

 

 

3.3.2  Das entrevistas 

 

   Definida a metodologia e o grupo de participantes, convidamos os alunos 

para as entrevistas; os dias e horários foram acertados e previmos em torno de duas 

horas para a primeira entrevista. Caso fosse necessário marcaríamos outros 

encontros.  

 

Antes das entrevistas foram todos avisados sobre a possibilidade de falarem 

sobre sua história de vida, do modo que quisessem e que partiríamos da pergunta: 

Quem é você? Iniciada a gravação teriam liberdade para começar por onde 

quisessem. Todos iniciaram dizendo o seu nome e, em seguida, a ordem de 

abordagem variou entre os entrevistados.  

 

As entrevistas aconteceram de forma descontraída e em clima agradável. A 

duração variou entre uma hora e meia e duas horas. Entendemos que as nossas 

considerações sobre os ensinamentos de Ecléa Bosi (1999) no trato com as 

pesquisas empíricas, nos ajudou como um guia. Ela diz:  



149 

 

 

 

(...) Uma pesquisa é um compromisso afetivo, um trabalho ombro a ombro 
com o sujeito da pesquisa. E ela será tanto mais válida se o observador não 
fizer excursões saltuárias na situação do observado, mas participar de sua 
vida. A expressão “observador participante” pode dar origem a 
interpretações apressadas. Não basta a simpatia (sentimento fácil) pelo 
objeto da pesquisa, é preciso que nasça uma compreensão sedimentada no 
trabalho comum, na convivência, nas condições muito semelhantes. (1999, 
p. 38). 
 
 

 

Ecléa Bosi (1999) é clara quando diz: “Esse vínculo não traduz apenas um 

simpatia espontânea que se foi desenvolvendo durante a pesquisa, mas resulta de 

um amadurecimento de quem deseja compreender a própria vida revelada do 

sujeito” (idem, p. 37-38).  O segundo ponto diz respeito à questão da observação 

participante. Da mesma forma, seguimos as pegadas de Malinowski (1978), 

responsável pela introdução do conceito de observação participante e criador da 

antropologia social, quando fala da questão do imponderável da vida real, em suas 

palavras:  

(...) há uma série de fenômenos de suma importância que de forma alguma 
podem ser registrados apenas com o auxílio de questionários ou 
documentos estatístico, mas devem ser observados em sua plena 
realidade. A esses fenômenos podemos dar o nome de os imponderáveis 
da vida real (...). Todos esses fatos podem e devem ser formulados 
cientificamente e registrados; entretanto, é preciso que isso não se 
transforme numa simples anotação superficial de detalhes, como 
usualmente é feito por observadores comuns, mas seja acompanhado de 
um esforço para atingir a atitude mental que neles se expressa. É esse o 
motivo porque o trabalho de observadores cientificamente treinados, 
aplicado ao estudo consciencioso dessa categoria de fatos, poderá, 
acredito, trazer resultados de inestimável valor. (...), com efeito, se nos 
lembrarmos de que estes fatos imponderáveis, porém importantíssimos, da 
vida real são parte integrante da vida grupal, se nos lembrarmos de que 
neles estão entrelaçados os numerosos fios que vinculam a família, o clã, a 
aldeia e a tribo, sua importância se torna evidente. (1978, p. 29-30).  
 
 

 

Após as entrevistas vieram as respectivas considerações, obedecendo ao 

nosso foco de pesquisa, especialmente quanto ao conceito de metamorfose com 

vias para emancipação. Pudemos constatar em todas as entrevistas metamorfoses 

claramente reconhecidas pelos entrevistados com vieses de emancipação.  Por isso, 

decidimos optar pelo aprofundamento da análise de uma história de vida, seguindo 

os pressupostos de Antonio Ciampa quanto às considerações de que o singular 
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materializa o universal na unidade do particular. Um dos participantes foi, portanto, 

escolhido. Trata-se de uma mulher de 39 anos, branca, com união estável há sete 

anos, formada em ciências sociais, pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, profissão atriz, atualmente desempregada.  

 

Consideramos ainda importante apresentar recortes das entrevistas dos 

nossos colaboradores, a título de sustentação das nossas comprovações. 

 

3.4  Das Questões Identitárias no conceito ciampiano sobre identidade 

 

“O ser humano também  

Se transforma, inevitavelmente.” 

 

A. Ciampa 

 

 

A abordagem teórico-metodológica de Ciampa (1987) mostra que identidade 

é metamorfose humana em busca de emancipação, ou seja, a identidade do sujeito 

está em constante metamorfose, como processo histórico e social que ocorre desde 

o nascimento até a morte. A palavra metamorfose vem do grego e é utilizada pela 

biologia para indicar as mutações das espécies. Contudo, Ciampa faz uso do termo, 

como analogia à mutação, para explicar as transformações dos seres humanos ao 

longo de suas histórias. Quando inicialmente fala de identidade como processo de 

metamorfose, compreende que a questão da emancipação já está implícita neste 

processo. Processo que se dá por meio da individuação e envolve a compreensão 

de como os indivíduos se desenvolvem até se construírem como sujeitos capazes 

de afirmar a própria identidade.  

 

Como já afirmamos na compreensão dos pressupostos do sintagma 

identidade-metamorfose-emancipação, a temática da emancipação ocupa um lugar 

de destaque no presente trabalho de pesquisa. Mais do que uma simples junção de 

palavras, cada termo conduz a uma revelação de significados que, se aplicados aos 

estudos sobre identidade, nos permitem compreender tal fenômeno em toda a 

complexidade de fatores que envolvem o cognitivo, o estético, o afetivo, o moral, o 
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corpóreo, o motor etc. Em outras palavras, considera-se como pressuposto que o 

indivíduo à medida que vai adquirindo a capacidade de agir e de falar, passa a se 

reconhecer e ser reconhecido de forma processual onde a subjetividade do individuo 

é vista sempre articulada com a objetividade da natureza, a normatividade da 

sociedade e a intersubjetividade da linguagem.  A construção, portanto, do sintagma 

identidade-metamorfose-emancipação admite o termo “emancipação” a partir da 

responsabilidade de observação de tais complexidades em toda a sua abrangência, 

o que, sobretudo, interessa a este trabalho.  

 

De maneira bastante clara, Ciampa se refere a nossa sociedade de classes –, 

“onde somos todos explorados e violentados: principalmente somos, por ver 

barradas possibilidades de concretizar nossa humanidade” (1987, p. 127) –, e nos 

ensina a localizar tais observações no bojo do cotidiano da vida particular dos 

sujeitos, pois considera a unidade do singular, como espelho revelador do universal 

e olha para esta questão observando-a do particular para o universal, como o fez na 

análise da Estória do Severino e a História da Severina de onde conclui,, a partir de 

observações empíricas (sistemáticas e assistemáticas) que identidade é 

metamorfose e metamorfose é vida. (1986). Aborda, portanto, o fenômeno da 

identidade como uma questão social e política, ele diz:  

 

No seu conjunto, as identidades constituem a sociedade, ao mesmo tempo 
em que são constituídas, cada uma por ela. A questão da identidade, assim, 
deve ser vista não como questão apenas científica, nem meramente 
acadêmica: é sobretudo uma questão social, um questão política. Como tal 
diz respeito a todos nós. (1987, p. 127-128).  
 
 
 
 

O autor considerou fundamentalmente três categorias importantes para 

estudar o homem, são elas: atividade, consciência e identidade. Destacando a 

categoria de identidade, indica que pode ser orientada pelas perguntas: “Quem sou 

eu?”, “Quem é você?”, “Quem é ele?”. Perguntas, pertinentes ao campo da 

psicologia social – que se dedica ao estudo dos fenômenos psicológicos suscitados 

pela interação entre as pessoas – refletem a necessidade de compreensão da 

existência do indivíduo, e, servem como instrumento de validação das atividades 

praticadas nas redes que constituem a rotina de suas vidas. Contudo, segundo o 
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autor, identidade não significa apenas “o que eu sou”, mas “quem sou” situado no 

tempo e nos espaço sociais. Identidade, então se constitui como uma experiência 

cultural, onde a presença do outro é condição de possibilidades para a constituição e 

afirmação da identidade enquanto singularidade. Logo, a identidade não é inata. 

Deve ser entendida como uma forma sócio-histórica de individualidade. Isto significa 

que os contextos sociais são responsáveis pelo fornecimento das condições mais 

variadas para alternativas de compressão da identidade humana.  

 

Para explicar como se dá a apresentação da identidade, enquanto 

metamorfose, Ciampa emprega elementos da dramaturgia, tais como papéis e 

personagens. Afirma que a identidade se constitui de uma multiplicidade de papéis.  

Nas atividades praticadas pelo sujeito trabalha-se com as noções de papel, 

personagem e autor. Atentemos, pois, para questões identitárias compreendidas por 

meio de personagens, ou seja: a identidade humana só é passível de ser estudada 

em sua aparência e no jogo de representação entre as diferentes personagens que 

o sujeito desempenha. Isto quer dizer que somos personagens de uma história que 

nós mesmos criamos, fazendo-nos autores e atores ao mesmo tempo. Fica claro 

que a personagem se refere à identidade empírica que é a forma pela qual a 

identidade se expressa no mundo e implica sempre na presença de um ator 

desempenhando um papel social. Contudo, a personagem ao mesmo tempo se 

confunde e se diferencia do papel, isso porque o homem não absorve passivamente 

o mundo social, mas apropria-se dele de maneira ativa porque somos coautores de 

nossas histórias. Enquanto autores, participamos da criação do papel. Enquanto 

atores, encarnamos o papel – dentro dos limites do papel criamos o personagem 

como forma pessoal (idiossincrática).  Este jogo, sem dúvida, nos leva a ver a 

implicância de uma multiplicidade de papéis com um universo de personagens 

sempre existindo e ainda por existir.   

 

A esse respeito, Ciampa esclarece que papéis são predicações; ao 

refletirmos sobre nós, adotamos novas formas de predicações como papéis 

específicos e conhecidos - idiossincráticos. É como no teatro quando um 

determinado papel exige um personagem. Por meio dessa analogia o autor escolhe 

a forma personagem como a melhor maneira de expressar a generalidade do ser 

diante do palco social onde a articulação dessas personagens irá compor a 
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identidade do indivíduo. Nas considerações do autor, temos por papel social aquilo 

que a sociedade espera do indivíduo; os padrões de conduta que lhe são exigidos. 

Já a questão da personagem, constitui-se pelo modo particular, como diz Ciampa 

(1987), Miranda (2011) e também Zumthor, pelo toque pessoal que cada indivíduo 

oferece ao desempenhar o seu personagem, este último referindo-se à questão da 

performance do contador de histórias, tratada no primeiro capítulo desta tese. 

 

A identidade para Ciampa é, então, “história”, pois não há personagem fora 

da história: “a identidade precisa ser representada”, diz Ciampa (2001, p. 158). É, 

portanto compreendida como uma interioridade que somente é vista quando 

exteriorizada e reconhecida, como já vimos, isto implica no jogo de representação, 

que vale dizer, está entre as diferentes personagens que exercitamos 

cotidianamente.  

 

A questão da identidade, então, é dinâmica, “a identidade se constitui no 

produto de um permanente processo” (CIAMPA, 1987, p. 171), onde a tendência é a 

personagem se modificar progressivamente, em uma articulação entre objetividade e 

subjetividade. É complexa. É múltipla, um constante devir. É uma rede intrincada de 

representações em que cada personagem se articula com os demais. O próprio 

autor explica: “podemos dizer que as personagens são momentos da identidade, 

degraus que se sucedem, círculos que se voltam sobre si, em um movimento, ao 

mesmo tempo de progressão e de regressão” (1987, p. 198). Então, identidade é a 

expressão de várias personagens e a articulação dessas personagens é, por fim, a 

expressão do eu.  

 

Para entender com mais profundidade a questão, conforme as proposições 

do autor é preciso entender o processo de sua produção. Esse é um trabalho que 

nos obriga a observar cada momento da existência do indivíduo, em que se 

manifestam partes como desdobramentos das múltiplas determinações a que o 

indivíduo está sujeito, embora seja ele uma totalidade, como diz o próprio autor.  

 

O processo de identidade é, portanto, permanentemente construído e 

reconstruído nas e pelas trocas simbólicas que o indivíduo tem na sociedade. É 

ainda Ciampa, quem insiste em oferecer uma visão onde cada indivíduo encarna as 
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relações sociais, configurando uma identidade pessoal, uma história de vida, um 

projeto de vida; mas uma vida que nem sempre é vivida, no bojo do emaranhado 

das relações sociais. 

 

Isto tudo nos leva a crer que quando se pensa no homem e na construção de 

sentidos para a sua vida, jamais se levam em consideração sujeitos isolados, pois 

que isso afeta sensivelmente a vida humana, sob o risco da perda de sentidos para 

a sua existência. É importante destacar que as práticas sociais nos propiciam 

experiências de tal ordem que nos ajudam a assumir a nossa condição humana e, 

como diz Ciampa, nos humanizam.  De acordo com o autor, o ser humano não 

nasce humano, mas humanizável, através de um processo que se dá por meio da 

socialização. Para Ciampa “ser humano é integração de natureza e cultura”. Esta 

humanização, afirma, é um fenômeno social, segundo o qual o protagonismo está 

para a comunidade – todo ser humano nasce em um ambiente - onde há uma trama 

complexa de histórias individuais e vínculos geracionais com experiências 

compartilhadas – pelas atividades que expressam um significado subjetivo – 

perpetuadas por gerações (ANDOLFI, 1984), De maneira que, a atenção volta-se, 

para a realidade da vida: “que os homens “conhecem” como “realidade” em sua vida 

cotidiana, vida não teórica, ou pré-teórica (BERGER, PETER L, 1976, p. 31)”. 

Entendemos, pois, que são os acontecimentos de senso-comum aos grupos, que 

marcam de tal forma que a memória pode transmiti-los, ao longo dos tempos, com 

altíssimo grau de identificação. “É precisamente este “conhecimento” que constitui o 

tecido de significados sem o qual nenhuma sociedade poderia existir (idem, p. 31)”. 

Sem dúvida, o homem cria, por isso, um sentido para o mundo em que vive a partir 

da sua cotidianidade. 

 

Berger e Luckmann91(2004) enquanto sociólogos se ocuparam da construção 

social da realidade comungando da obra de Alfred Schutz92 (1932-1998) que 

concentrou seus estudos sobre a estrutura do mundo do sentido comum da vida 

                                                 
91

 Este enfoque da Sociologia do Conhecimento tem sua origem nos trabalhos do filósofo Husserl que 
desenvolveu a fenomenologia. A aproximação com a sociologia se deu através do trabalho de Alfred 
Schutz. Este observou a forma como os indivíduos comuns da sociedade construíam e reconstruíam 
o mundo em que viviam o "mundo da vida". Schütz tinha em vista, claramente, que para entender os 
indivíduos, era necessário compreender como estes apreendiam o mundo. 
92

 A principal contribuição de Schütz foi desenvolver a filosofia fenomenológica de Husserl como a 
base de uma filosofia das ciências sociais, particularmente para a teorização formulada por Max 
Weber. 
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cotidiana, ou seja, o mundo da vida cotidiana. Nos ditos dos autores: 

 

 

A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos 
homens e subjetivamente dotada de sentido para eles, na medida em que 
forma um mundo coerente. (...) O mundo da vida cotidiana não somente é 
tomado como uma realidade certa pelos membros ordinários da sociedade 
na conduta subjetivamente dotada de sentido que imprimem a suas vidas, 
mas é um mundo que se origina no pensamento e na ação dos homens 
comuns, sendo afirmado como real por eles. (BERGER e LUCKMANN, 
2004, p. 35-36).   

 

 

 Também para Ciampa o desenvolvimento do ser humano inclui a significativa 

oportunidade da subjetividade, que aparece na linguagem, entretecida na 

normatividade do social, onde contato e afetividade são realidades cruciais. Trata-

se, pois, da vida como um todo o que significa considerar ações do exercício da 

articulação entre passado e presente em que:  

 

 

[...] abre-se aos brancos do pensamento, aos buracos, ao esquecido e ao 
recalcado, para dizer, com hesitações, solavancos, incompletudes, aquilo 
que não teve direito nem à lembrança nem às palavras. A rememoração 
também significa uma atenção precisa ao presente, em particular a estas 
estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente 
de não esquecer o passado, mas também de agir sobre o presente. A 
fidelidade ao passado, não sendo um fim em si, visa à transformação do 
presente (GAGNEBI 2006, p. 55). 

  

 

“As estranhas ressurgências do passado no presente”, como diz a autora, são 

fundamentais na construção da história do homem onde as personagens estão 

sempre relacionadas a um papel social. Assim, é no desenvolvimento das atividades 

desempenhadas que o homem vai construindo sua história. Assim, confirma-se o 

entendimento de que a personagem está relacionada a um papel social, e este 

representa uma identidade coletiva, abstrata e genérica; associada, construída e 

mediada pelas relações sociais. De maneira que os homens são ao mesmo tempo 

autores e coautores, pois precisam do outro para se concretizar.  

 

Para entendermos melhor esse paradoxo Ciampa apresenta, ainda, dois 

atributos importantes para a complementação do entendimento sobre a questão da 
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identidade. São movimentos de impedimento ou não, da emancipação humana. O 

movimento da identidade para o impedimento da emancipação é o que Ciampa 

chama de mesmice. Isto significa que a identidade é reposta, constantemente, nas 

relações sociais do indivíduo, isto é: uma mesmice de si, através da permanência da 

personagem desempenhada pelo indivíduo em seu cotidiano. Uma estagnação. Este 

é um fenômeno que se dá pelo que o autor chama de “reposição”. Esta reposição 

tanto pode ser positiva quanto negativa, com movimentos emancipatórios ou não. O 

autor diz:  

 
(...) as personagens são vividas pelos atores que as encarnam e que se 
transformam à medida que vivem suas personagens; quando novas não são 
possíveis, repetimos as mesmas; quando se tornam impossíveis tanto 
novas quanto velhas personagens, o ator caminha para a morte, simbólica 
ou biológica (CIAMPA, 1987, p. 157).   

 

 

Nesse sentido, quando há uma compulsão à repetição, ocorre algo que 

dificulta a articulação com outras personagens que nos habitam. Explica o conceito 

como um fenômeno quase impeditivo da possibilidade do individuo atingir a 

condição de “ser para si”. Às vezes a mesmice torna-se o mundo da não superação 

das contradições, fazendo com que a atividade do sujeito, que deve servir de base, 

para a personagem, deixe de ser desempenhada. Em seu livro Ciampa (1987) 

exemplifica: “Severino é lavrador, mas já não lavra” o autor chama a isso de 

“fetichismo da personagem”. Outras vezes a mesmice pode refletir uma consciente 

busca de estabilidade, como resistência a outras condições de agressão ou 

exploração.   

 

Já no segundo movimento da identidade, o autor refere-se à mesmidade que 

é a superação da personagem vivida pelo indivíduo; possibilidade para formulação 

de projetos de identidade. Quanto a isto Ciampa explica: 

 

 

A negação da negação (...) permite a expressão do outro que também sou 
eu: isso consiste na alterização de minha identidade, na eliminação da 
minha identidade pressuposta (que deixa de ser re-posta) e no 
desenvolvimento de uma identidade posta como metamorfose constante, 
em que toda a humanidade contida em mim se concretiza. Isto permite-me 
representar (...) sempre como diferente de mim mesmo (deixar de 
presentificar  uma representação de mim que foi cristalizada em momentos 
anteriores, deixar de repor a identidade pressuposta) (1987, p. 181). 
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O conceito de mesmidade refere-se à superação vivida pelo indivíduo. Deve 

ser compreendido como o outro “outro”, como diz o autor, que também sou eu. 

Isso se torna possível a partir da realidade de formular projetos de identidade, 

cujos conteúdos não estejam prévia ou autoritariamente definidos, o que implica 

em “aprendizagens de novos valores, novas normas, produzidas no próprio 

processo em que a identidade está sendo produzida, como mesmidade de 

aprender (pensar) e ser (agir)” (CIAMPA, 1997, p. 241). Ainda segundo o autor, 

“ser-para-si é buscar autodeterminação. Procurar a unidade da subjetividade e da 

objetividade, que faz do agir uma atividade finalizada, relacionando desejo e 

finalidade, pela prática transformadora de si e do mundo” (idem, p. 242). Isto 

implica em autodeterminação o que nos leva a sair do movimento de reposição e 

buscar o outro “outro” que somos ou que queremos ser. Desta forma para se 

chegar a “ser-para-si” e não o “ser-feito-pelo-outro” é necessário que a identidade 

do outro “outro” que queremos ser, tenha reconhecimento social. Isto, também 

implica em última análise, dizer que a ideia de ser o autor da própria vida, 

conforme Ciampa explica, é também reconhecer a própria vida como sendo de 

coautoria coletiva, porque “eu – como qualquer ser humano – participo de uma 

substância humana, que se realiza como história e como sociedade, nunca como 

indivíduo isolado, sempre como humanidade (CIAMPA, 1987, p.172)”.  

 

Com as considerações acima apresentadas, acreditamos que, no caso dos 

contadores de histórias, podemos fixar que cada qual tem sua forma particular de 

incorporar o seu personagem narrador. Usando a fala de Zumthor, tem sua própria 

performance, em que a diferença ou a singularidade do indivíduo é realizada pela 

conquista do reconhecimento como sujeito portador de peculiaridades, de forma que 

ele passa de indefinido e genérico para o definido e singular quando do 

reconhecimento de sua performance.  

 

Miranda em suas observações sobre a autoria dos processos identitários 

pronuncia-se igualmente a Ciampa. Afirma que:  
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Cada indivíduo ao desempenhar diferentes papéis sociais à sua maneira 
confirma a autoria do próprio processo identitário, dando corpo e significado 
às várias personagens de maneira particular. Deste modo, o processo 
identitário ocorre através da objetivação de múltiplos personagens, 
caracterizado na atividade social (MIRANDA, 2011, p. 53). 

 

 

De posse da compreensão dos conceitos ciampianos, vamos agora observar 

os movimentos dos contos de tradição oral e suas influências para a vida dos 

nossos colaboradores, especialmente do nosso sujeito emblemático. Nossa questão 

central é então, observar as questões identitárias enquanto metamorfoses que 

levam para possibilidades emancipatórias, oferecidas por esses contos no curso em 

tela.  

 

 

3.5  Com a palavra um narrador da sua própria história 

 

“ Narrar é mais do que tudo... 

 um processo de se ouvir” 

 

 

 O nosso primeiro contato com o sujeito se deu no curso A Arte de Contar e 

Ouvir Histórias na Contemporaneidade, ministrado no Instituto Sedes Sapientiae em 

São Paulo. Nosso convite para a participação de uma entrevista aconteceu em 

função da nossa percepção do envolvimento do sujeito com os temas abordados 

pelos contos tradicionais, conforme descrito acima. O convite foi aceito 

imediatamente. O nosso sujeito, então, é uma mulher de trinta e nove anos, formada 

em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Trabalhou 

durante muitos anos como atriz e prefere dizer que esta é a sua profissão. Ela está 

em uma união estável há sete anos. Não tem filhos e atualmente está trabalhando 

como vendedora na loja da mãe, “apesar de ser atriz”.  

 

Durante o nosso primeiro contato informamos à entrevistada sobre o 

propósito do nosso projeto e da importância do seu depoimento para a realização da 

pesquisa. Programamos dois encontros para as entrevistas que tiveram duração de 

duas horas cada uma delas. Procuramos durante as duas entrevistas, não interferir 

na fala da entrevistada. Queríamos garantir a visão de mundo, as ideias, os sonhos 
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e as crenças da depoente. Obviamente sabíamos que nessa narrativa, a imaginação 

pode se misturar com a realidade. Conseguimos atingir certa empatia e certa 

cumplicidade com a entrevistada, porque afinal estávamos interagindo sobre uma 

questão comum a nós. Iniciamos a nossa entrevista a partir da pergunta: Quem é 

você? Seguindo os pressupostos teórico-metodológicos de Ciampa (1987). 

 

“Meu nome é Maira93, eu tenho um apelido de infância dado pelo meu pai que foi 

meu nome artístico por muito tempo. Eu sou atriz e arte-educadora em teatro”. 

 

Maira para se apresentar começa por dizer seu primeiro nome e, em seguida, 

fala do seu nome artístico, dado pelo seu pai, como se quisesse se identificar como 

representante de uma categoria, como membro de um grupo (teatro). Pensativa, 

repete o nome artístico por mais duas vezes, como se quisesse afirmá-lo, mas ao 

mesmo tempo como se o tivesse perdido porque ela diz: “foi meu nome artístico por 

muito tempo.” Há certa melancolia no ar. Depois disso diz o seu nome inteiro e 

continua sua apresentação: 

 

“Atuo em teatro desde 1991 profissionalmente, apesar dos últimos cinco anos, eu 

tive... eu mudei praticamente de profissão, eu fui trabalhar na loja da minha mãe, por 

conta de ela ter ficado doente”. 

  

 Maira se refere com entusiasmo à personagem que com muita nitidez está 

em sua memória: a de atriz. Faz uma mistura entre passado e presente. “foi” meu 

nome artístico... e... “atuo” em teatro desde... É o nome ou a atuação que não existe 

mais? Ela fala com orgulho da profissão de atriz. Em seguida, refere-se a sua 

formação acadêmica: Ciências Sociais, “mas nunca trabalhei com isso.” Diz que é 

arte-educadora, mas não está lecionando. Vimos que tais personagens pertencem 

ao passado. Atualmente está sendo vendedora na loja da mãe “por conta da doença 

dela”.  

 

Os personagens apresentados vão se engendrando pelo dizer e não pelo 

agir. Era atriz, mas não é mais, por força das circunstâncias da doença da mãe. 

                                                 
93

 Os nomes e os lugares que poderiam identificar nossos entrevistados foram alterados.  
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Adianta que não vai falar da mãe agora. Entretanto começa o relato da vida materna 

imediatamente, talvez para justificar a “nova” ocupação, que lhe dá uma identidade 

ainda que momentânea. Talvez para justificar sua saída do teatro. Tem consciência 

de que hoje sua vida está ligada à loja da mãe onde atua como vendedora.   

 

“Minha mãe foi muito pobre, começou a trabalhar com sete anos de vida, como 

vendedora. Meu avô era mascate, isso no Rio Grande do Sul. Eu nasci em Porto 

Alegre e ele era mascate no interior do Rio Grande do Sul”.  

 

 O relato de Maira sobre a composição de sua família de origem ressalta a 

separação da sua mãe da mãe dela, pelo avô que era casado pela segunda vez. 

Quando o avô casou com a avó de Maria, logo tiveram uma única filha que o avô 

tirou deste relacionamento. Levou a filha, quando a criança tinha apenas dois anos. 

Não sabe por que, “talvez por birra, por terem (casal) brigado”, levou a criança para 

o interior da capital.  

 

Maira informa que o avô era anteriormente casado e tinha um filho do 

primeiro casamento. Casou-se com a avó de Maira que, por sua vez, também tinha 

sido casada e, do primeiro matrimonio, já tinha três filhas. O avô de Maira casou-se 

pela terceira vez e teve mais três filhos. Ela diz: “é uma história confusa; foi uma 

infância bem conturbada (da mãe). Ela tinha que se virar porque eles eram muito 

pobres e ela foi uma guerreira que construiu sozinha, tudo o que tem”.  

 

 Ao falar da mãe, lembrou que ela vivia lhe dizendo que a tinha criado para ser 

sua substituta – a guerreira que conquistou tudo sozinha.  “No fundo, me preparou 

para ser a substituta dela”. Lembremos que a mãe de Maira era vendedora, desde 

pequena e que seu avô era mascate. A mãe tinha uma loja de pedras brasileiras, 

que outrora havia sido uma joalheria. “Eu acabei indo (para a loja) por conta de que 

ela ficou muito doente, com síndrome do pânico, muita depressão, teve surto 

psicótico, medicamentoso. Há cinco anos larguei tudo e fui para a loja”.  

 

 “Larguei tudo e fui para a loja”, ela diz. Ao que parece não foi 

espontaneamente que largou tudo para ir trabalhar na loja (como vendedora). 

Estamos entendendo este tudo como a carreira de atriz. Há uma tristeza em sua 
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fala. Logo em seguida refere-se com entusiasmo e certo orgulho aos trabalhos que 

desenvolveu como atriz94 e sua participação num longa metragem. “Eu era uma 

pessoa que vivia disso. Era a minha profissão” Mas, a doença da mãe a fez ficar 

afastada do teatro. 

 

 Maira deixa claro que sua atual forma de existência, como vendedora da loja 

da mãe, era um dissabor, a entristece cada vez mais. É como uma obrigação. 

Obrigação porque “é um patrimônio da minha família.” Na verdade ela diz: “é a única 

renda que nós temos. Foi uma obrigação... imposição... que veio para mim”. Uma 

imposição (principalmente do papel de filha que deveria assumir o lugar da mãe e 

cuidar do patrimônio da família). Assumiu a responsabilidade de tais papéis sociais, 

sem querer ter assumido já que isto implicava em deixar a sua profissão de atriz. 

Contudo, ser vendedora da loja da mãe era o que se apresentava como traço que 

lhe dava uma identidade, pois já não era atriz, não era arte-educadora e tampouco 

cientista social. Vendedora era o que estava sendo. Lembremo-nos da fala de 

Ciampa: “somos atividade... e o dado é o resultado do dar-se (1987, p. 153)”. Logo o 

indivíduo não é algo, mas é o que faz. O fazer, diz Ciampa, é sempre atividade no 

mundo, em relação com os outros. Maira estava sendo o que não gostaria de ser: 

vendedora da loja da mãe. 

 

Conhecer as diferentes personagens de Maira, que se apresentam pelo fazer 

(atividade) é também desvendar suas preocupações no desempenho de outros 

papéis. O papel que a mãe lhe havia atribuído, “fui criada para ser sua substituta”, é 

desempenhado por uma personagem que a mantém no que Ciampa chama de 

mesmice. Mesmice que a mantém naquilo que o outro (mãe) quer que ela seja; de 

ser o que não quer ser. Por isso é uma personagem que existe sem querer existir, 

isto a condiciona a “estar sendo” o que não quer ser. Tais condições a levam a 

alterar o cotidiano da atriz, que deixa de ser. Maira percebe que esta realidade é 

hostil e a afasta do seu papel de ser atriz. Mas para ser aceita pela mãe que a criou 

para substituí-la, deveria ser a vendedora da loja de pedras brasileiras até para 

cuidar do patrimônio da família. Isto nos leva a considerar a seguinte questão: como 

vitalizar novos personagens e vivenciar a alteridade quando não se consegue o 

                                                 
94

 Não vamos revelar os papeis desempenhados pela atriz e tampouco as emissoras de TV; 
companhias de teatro onde trabalhou para salvaguardar sua identidade. 
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reconhecimento de sua arte? Ainda que sem muita clareza, Maira toma a seguinte 

decisão:  

 

“Ou eu bem fico aqui (loja) e faço a coisa direito, me empenho ou volto para 

minha profissão (atriz). Contudo, dá-se conta da sua desilusão com o teatro e a 

apresenta. O teatro fora uma grande motivação na sua vida: ter chegado à 

companhia95 de teatro que chegou. Era um status. Mas, o meio artístico tem seu 

próprio inferno, ela diz. “Há uma fogueira de vaidades”. A personagem preferida de 

sua história (a de ser atriz) se desentendeu barbaramente com os diretores do 

teatro:  

 

“Eu explodi, estava super estressada... teatro tem uma coisa assim, não sei se são 

em todos os lugares, mas assim... muita maldade, muito veneno, muita competição 

nos grupos, um querendo passar a perna no outro. Acho que não tem uma 

sinceridade, uma honestidade. Tô falando dos componentes do grupo. Eles querem 

que você dê tudo, dê seu sangue e ganhe quase nada. Você tem que fazer tudo 

sem reclamar, sem criar caso ou então você tá fora e eu sempre me submeti às 

condições porque eu achava bom trabalhar com grupos; achava que eu ia construir 

uma carreira sólida trabalhando com grupos”.    

 

 É possível empregar aqui o conceito de mesmice, desenvolvido por Ciampa 

ao observarmos a submissão (“me submeti às condições porque eu achava bom 

trabalhar com grupos”) da personagem atriz mesmo sendo aquilo que mais queria 

trabalhar como atriz e com grupos e, ao exercer o papel de vendedora sem querer 

sê-lo. Confusa Maira fala sobre sua crise de identidade: “não sei mais o que sou”. 

 

Observando os processos de identidade à luz das proposições de Ciampa 

(1987), vimos que identidade é metamorfose porque estamos inexoravelmente 

sujeito às mudanças. Mudanças que paradoxalmente mostram que somos o 

“mesmo” e somos “diversos”. São as interações sociais que permitem esta estranha 

dinamica. Para entendermos este processo precisamos observar as colocações de 

Ciampa. Ele diz que quando um personagem se dá como simples reposição, sem 

                                                 
95

 Por solicitação da entrevistada, omitimos o nome da companhia de teatro da qual fez parte. 
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responsabilidade por parte do indivíduo, sem autonomia (o caso de Maira como 

vendedora), o sujeito ao repor a identidade pressuposta fica prisioneiro de uma 

personagem que lhe foi atribuída de modo heterônomo (como também foi o caso da 

atriz), permanecendo numa mesmice que, quando não chega a degradar, a mantém 

numa estagnação. Este é o sentido negativo do fenômeno.  

 

Maira deixou de ser atriz levada por condições adversas: “eles querem que 

você dê tudo, dê seu sangue. Você tem que fazer tudo sem reclamar...” A desilusão 

que Maira vivenciou no teatro, ao que parece se tornou uma revolta. Sentia-se 

submetida e subjugada aos diretores do teatro. Este desejo se transformou em raiva, 

contra os humilhadores. Ela refere-se claramente à raiva pela hipocrisia dos 

diretores. 

 

Vê-se que as relações constituintes do universo simbólico e das 

intersubjetividades da vida, presentes nos ambientes de relacionamentos, de alguma 

maneira são preestabelecidas. Muitas vezes, uma clara hierarquia na divisão da 

estrutura de poder nas quais aquele que sente uma forte necessidade de 

concretização só pode realizá-la com base em sua submissão às regras expressas, 

como foi o caso de Maira no teatro. Se for assim, significa manter a mesmice de 

sempre.   

 

Mas no percurso de Maira, há um prenúncio de emancipação quando deixa 

de se submeter às regras impostas pelos diretores do teatro que “sugavam o seu 

sangue”.  Quis sair das fogueiras das vaidades para um agir mais livre e criativo. 

Retirou-se da companhia de teatro da qual fez parte durante alguns anos. Não 

aguentou a mesmice.  A expressão da mesmidade alterou a mesmice que vinha se 

submetendo há algum tempo. A mesmidade então pode ser entendida como um 

processo que envolve auto-reflexão e autodeterminação (CIAMPA, 1987). Cansou 

de ser “sugada”. 

 

Acompanhando a história de vida de Maira, logo se vê um processo de crise: 

a doença da mãe, a possibilidade de perda do patrimônio familiar; a crise que a leva 

a abandonar o teatro com decepção e desilusão, para sua tristeza. Entrou num 

processo de sentir-se por um período perdida, “desencantada da vida”. Sem saber o 
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que fazer. Sem trabalho, sem profissão. 

 

Neste processo, é envolvida por momentos do que chama de “profunda 

introspecção, são momento difíceis, dolorosos.” Momentos que facilitam 

pensamentos e reflexões sobre seus desejos, “sobre meus sonhos na vida”. Refere-

se à sua infância e conta que quando era pequena, “o sonho de minha mãe era que 

eu fosse bailarina e este também se tornou o meu: sonho de ser bailarina clássica, 

mas eu não conseguia fazer ponta, porque tinha problemas nos pés”. Tinha pernas 

tortas, por isso minha mãe me matriculou no balé e eu me apaixonei pelo balé e pela 

dança”. Mas com o impedimento pelos pés tortos, se dá conta de que não existe 

espaço para a personagem bailarina em sua vida. Neste momento, Maira parece 

pensar alto: “... era o sonho da minha mãe, será que era o meu? – como se tivesse 

acabado de ter uma constatação. Sobre isso observa: “minha mãe sempre adorou 

teatro, a gente ia ver muitos, tudo de balé..., eu me questiono assim: será que se ela 

não gostasse de tudo isso, eu..., eu teria ido talvez pela minha alma, não sei, né? 

Neste momento Maira é questionada sobre o caminho de sua alma. Ela responde: 

“não sei...”. Fica pensativa como se o silêncio pudesse dizer algo por ela. A emoção 

que deixa transparecer agora é de tristeza e de desolação. Seus olhos ficam 

marejados, como se tivesse se sentido tirada do seu caminho. Um caminho que não 

conheceu (caminho da sua alma), como diz Ciampa: “uma vida não vivida.” É 

verdade que as possibilidades de cada alternativa sempre dependem de condições 

objetivamente dadas; no caso de Maira, inclusive pelas expectativas da mãe e de 

outros significativos, na vida da menina – bem como das expectativas interiorizadas 

pelo próprio sujeito, diria Ciampa. 

 

Para justificar a liberdade de escolhas que não teve, ou que não pôde seguir, 

Maira refere-se a sua família como sendo “super-repressora, é uma família gaucha 

judia.” Repressora no sentido de não oferecer liberdade de escolhas, “segue uma 

linha que ainda que não seja boa para a pessoa, tem que ser como sempre foi. 

Tinha que seguir o que era determinado pelos mais velhos”. É a repetição no 

sentindo de não permitir o diferente, o novo, de não permitir transformações. É na 

linguagem ciampiana a manutenção da mesmice. Contudo, em meio a isso tem uma 

lembrança carinhosa deste povo tradicional: a das primas: “família repressora, que 

apesar disso tinha algumas primas que eram carinhosas”.  
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“As primas eram carinhosas; eu fui criada pelas primas porque minha mãe 

trabalhava como uma louca e vivia com muito remédio, muito lexotan na cabeça e 

tinha muitas crises nervosas e de tudo eu só me lembro da minha mãe trabalhando 

como uma louca e gritando muito, então essas primas passavam muito tempo junto 

de mim. Participaram ativamente da minha educação e dos meus irmãos. Assim, as 

primas resolviam os problemas. Minha mãe tava focada em fazer dinheiro, saia de 

casa às seis da manhã. Uma época meu tio levava a gente na escola. Tinha também 

uma empregada que morou com a gente. Foi a outra mãe que me levava pra tudo, 

na escola, via os deveres de casa, fazia tudo, levava para o balé, porque eu comecei 

a fazer balé muito cedo, aos seis anos. Era escola e balé, escola e balé, escola e 

balé, durante muitos anos assim”.  

 

Maira dá o lugar de outra mãe para a empregada: aquela que faz tudo, 

acompanha em tudo, leva para as tarefas do dia-a-dia. Revelando ausência 

materna. Em seu relato, também é clara a fala referente às primas “eu fui criada 

pelas primas. Elas estavam sempre junto de mim.” Refere-se à mãe envolvida com o 

trabalho e sempre tomando muito remédio. Dois “bons motivos” para não ter a mãe 

perto de si conforme uma criança necessita; sem poder cobrar sua presença, afinal 

trabalhava muito e “vivia de remédios”. Maira refere-se à sua frustração pela “falta 

da mãe”. A ausência da mãe (que trabalhava muito e só pensava em dinheiro) era 

muito presente e, deixou marcas na menina-filha. Marcas (afetivas, emocionais) pela 

falta de reconhecimento (da mãe) da personagem filha – que a menina tanto tentou 

encarnar, mesmo com os pés tortos. Esforçava-se no balé, chegou a ter o mesmo 

desejo da mãe de ser bailarina. Mas o desejo era da mãe ou da filha?  Desde 

pequena busca pela aceitação da mãe, que gostaria que a menina fosse bailarina e 

depois vendedora.  

 

É evidente que a tentativa de reconhecimento se estende também para a vida 

adulta de Maira, nas profissões e nos relacionamentos. Bem se vê que 

determinados processos de socialização levam para um denominador comum, 

sempre no interesse de quem convém o que acontece, com frequência, em 

detrimentos da autonomia.  Maira se pergunta pelo caminho de sua alma. Qual 

seria?  
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É possível observar que a referência de Maira para lidar com essa dinâmica 

não está presa à dicotomia indivíduo ou sociedade, mas ao contrário, está presa ao 

terreno do estabelecimento, primeiro do seu papel de filha que é, a nosso ver, o 

terreno das experiências da inserção do(s) homem (ns) no mundo. A personagem 

filha, para a filha deixa a desejar. O desejo da mãe era que a filha fosse bailarina; a 

levava em todos os espetáculos de balé. Porém seu corpo – “Eu era gordinha, 

nunca fui pequena, e com os pés tortos.” Em muitos momentos seu corpo “parecia 

um estorvo e não me garantia o exercício da (personagem) bailarina”. Frustração 

para mãe e em dobro para a filha que descontente com o próprio corpo, também não 

correspondia às expectativas da mãe. A sensação de inadequação a acompanhava, 

principalmente, no exercício de vendedora na loja. Muitas vezes se perguntava: “isso 

é vida que tô levando?”.  

 

Identidade humana é vida, diz Ciampa, e continua: “tudo o que impede vida 

impede que tenhamos uma identidade humana” (1987, p. 36). Se for assim, Maira 

estava com sua identidade bem prejudicada. Ela se pergunta isso é vida? É 

desumano. 

 

Bailarina, atriz, arte-educadora, cientista social ou vendedora? Insatisfeita, 

confusa, adoece, deprime. Para si, na única coisa que estava sendo (vendedora), 

ela mesma se dizia repetidas vezes: “esse não é meu caminho” porque sabia que 

estava muito mal “no fundo do poço, muito deprimida, sem eira nem beira”.  E aonde 

foi parar a atriz? Sua profissão? Ela se pergunta por isso. Cadê? 

 

Sem nada a que pudesse se agarrar para ganhar dinheiro, até porque a loja 

“estava falindo (depois que a mãe adoeceu), não tínhamos dinheiro para comprar 

produtos para a loja. Eu não me empenhava muito para vender.” Gastava muito 

dinheiro em médicos e remédios para a mãe. Um dos irmãos estava em surto 

psicótico internado em uma clínica e o outro ocupado com a família porque tinha 

brigado com a mãe, por questões de dinheiro. Sentindo-se sozinha para cuidar da 

mãe, e também da loja de pedras brasileiras, sentia-se também adoecida. “Pior do 

que isso eu precisava encontrar um sentido para minha vida”. Estava perdida.  
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Buscou fazer terapia, buscou orientação, foi quando, o acaso deu uma ajuda 

e um dos terapeutas da clínica de sua psicóloga, lhe deu um “caderninho do Sedes, 

olhei e logo vi: A Arte de Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade, li a 

sinopse do curso e falei: é o que eu preciso”. A possibilidade de conseguir o que 

Ciampa chama de mesmidade.  

Sentiu a oportunidade de uma experiência válida que, com esforço, caberia 

em suas posses financeiras. “Eu precisava apostar”. Aliás, como profissional do 

teatro, ela sabia que existia o ofício de contar histórias. Refere-se aos contadores de 

histórias na vertente do teatro, que atualmente é tecnicamente conhecida como 

teatro-narrativa. Faz a sua crítica, enquanto atriz, aos contadores de histórias que 

conhecia: “muitas vezes uma coisa assim muito ruim, sem qualidade de expressão”.  

 

Ao observar o programa do curso, “percebi pessoas envolvidas em pesquisas 

sérias, sobre o que se chama de contação de histórias”. Decidiu inscrever-se no 

curso, naquele mesmo dia, assim que chegasse a sua casa, depois da terapia. Fez 

matricula pela internet, com medo de perder a vaga ou desistir do curso. Estava 

deprimida. 

 

Ir ao curso significou um desafio: “porque eu não estava nem saindo de casa”. 

Enfrentar outras pessoas: “eu estava na masmorra, confinada, totalmente confinada. 

Eu estava ensimesmada, eu estava assim, com uma síndrome mesmo”. Incentivada 

pela psicóloga a frequentar o curso, replicava: “mas como vou enfrentar as pessoas, 

como vai ser? Como vou enfrentar; aguentar a olhar pessoas? Eu estava super 

agressiva, querendo falar que eu estava fazendo alguma coisa porque eu estava 

mesmo era me sentindo como o coco do cavalo do bandido, sinceramente. Estava 

confinada em casa.”   

 

  Como Ciampa acreditamos que: “o humano é sempre “uma porta” abrindo-

se em mais saídas”. O humano é vir-a-ser humano” (1987, p. 36), constante. O 

impulso que levou Maira para o curso talvez tenha sido a necessidade de encontrar 

um sentido para a sua vida. Um impulso para a emancipação. “Uma necessidade de 

transformação”, ela reconhece. Uma nova porta que se abria. Uma porta que 

oferecia “um sentido, como o de ser atriz, tinha para mim”, que era a sua profissão 

deixada, sem querer, para trás forçada pelas circunstâncias, pessoais e também 
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profissionais.   

 

A sua realidade, naquele momento, transitava entre os sentimentos de 

desamparo (mãe), humilhação e submissão (teatro) inadequação (vendedora). 

“Perdi a minha identidade.” Precisava de novas experiências.  

 

É possível entender que o desejo de Maira de “encontrar uma identidade” 

refere-se a encontrar novamente a vida, que como diz Ciampa, nem sempre é 

vivida. Mas, metaforicamente, encontrar a vida com a simplicidade de ser o que se é 

realizando as diversas personagens que expressam os nossos papéis sociais.  

 

O conceito ciampiano de mesmidade refere-se a superações e, pode ser 

compreendido com a expressão do outro “outro” que também sou eu. Isto é possível 

a partir da possibilidade de formular projetos de identidade, cujos conteúdos sejam 

livres de autoritarismos. Ciampa explica isso pelo desenvolvimento de “identidade-

pós-convencionais”, que se compreende pela “aprendizagem de novos valores, 

novas normas. Normas produzidas no próprio processo em que a identidade está 

sendo produzida, como mesmidade de aprender (pensar) e ser (agir) (CIAMPA, 

1987, p. 241)”.  

 

“O curso começou. No primeiro dia eu falei: Meu Deus! Onde é que eu vim parar! Eu 

fiquei encantada porque a sensação que eu tinha é que era um buraquinho abrindo 

uma luz e eu conseguindo ver um sinal; da masmorra eu via um sinal. Foi na 

primeira aula.” 

 

O primeiro conto96 narrado: A filha do feiticeiro (1994). Um conto de fadas 

viking, recontado por Chris Conover e traduzido por Sergio Flaksman, da editora 

                                                 
96

 Trabalhamos com a hipótese de que cada conto é um sistema relativamente fechado, composto 
por um significado psicológico essencial, expresso numa série de figuras e eventos simbólicos, sendo 
desvendados através do plano simbólico. Cada individuo tem suas próprias formas de experienciar 
esta realidade. Trabalhar com contos como já dissemos em capítulos anteriores é trabalhar com 
habilidades imaginativas. Ao trabalharmos com estas habilidades trabalhamos também com a 
possibilidade de utilizá-las para retrabalhar as imagens que temos em nós mesmos. Geramos 
possibilidades de compreendermos que as imagens que criamos do mundo e de nós mesmos tanto 
podem nos servir de obstáculos como de reforço para enfrentar a vida. Isto traz a possibilidade de 
lidarmos também com as emoções, o que é essencial, pois que liberam energias de ações, em nosso 
entendimento.  
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Ática. O protagonista deste conto é um “buscador de si mesmo”. Ao estudar e refletir 

sobre o conto, Maira diz: “é possível refletirmos sobre quem somos; de onde viemos 

e, para onde podemos ir. É possível também pensarmos sobre nossas 

responsabilidades”. Em principio os contos nos levam para essas elucubrações. 

Convém observar que para a jornada apresentada no conto é preciso coragem. 

Coragem de começar a busca pelos nossos próprios meios. E isso ninguém poderá 

fazer por nós. Essa é a proposta de encorajamento do primeiro conto narrado: A 

Filha do Feiticeiro. 

 

 Logo depois, ainda na primeira aula, foi pedido para ser providenciado um 

caderno de desenho97, para os devidos registros sobre os nossos trabalhos e para 

as experiências artísticas – acreditamos que todas as imagens que somos capazes 

de produzir: pintar ou descrever, dizem algo a nosso respeito e a respeito de como 

nos encontramos a cada instante; sempre dizem algo sobre a nossa condição atual. 

Apreciar sobre isso é conhecer partes de nós mesmos. Este caderno deveria ser 

encapado com um tecido que lembrasse a roupa da infância de cada aluno. O 

pedido era para que recordassem das suas infâncias e de quem lhes contava 

histórias. “você falou para resgatar a infância, dali, te juro, minha terapia deslanchou. 

Foi o que a Dra (sua psicóloga) me falou: abriu-se um mundo novo para você”  

 

A partir do conto narrado, Maira traz para as suas lembranças a sua infância, 

coisas, segundo ela boas e coisas ruins:  

 

“Quando você pediu para fazer o caderno, começou a vir a minha infância, veio na 

minha memória a função da empregada, as coisas boas e as coisas ruins, porque 

ela também era uma pessoa muito desequilibrada, eu apanhava bastante, 

entendeu? Ela ameaçava se eu contasse para minha mãe e para os meus irmãos, 

no outro dia a gente tinha punição, entendeu?”  

 

                                                 
97

 O trabalho a partir de desenhos é um trabalho de criar imagens. Este é um trabalho que remonta o 
trabalho onírico realizado por Jung e por Freud e outros. Ao lidar com essas imagens oníricas, ou 
não, percebemos que elas tanto testemunham sobre nós, como podem provocar transformações em 
nosso modo de viver o mundo e no modo de viver nós mesmos. Escolhemos como estratégia os 
desenhos de imagens porque as imagens interiores são muito fugazes escapam com facilidade da 
nossa consciência, por isso com a ajuda dos desenhos temos a tentativa de apreensão do que se viu 
ou sentiu quando da escuta de um conto tradicional. 
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A empregada que Maira chamou de “outra mãe”, porque fazia tudo, levava na 

escola, no balé, conferia os deveres de casa da escola, era também uma pessoa 

desequilibrada que a agredia fisicamente (exercia sobre a menina abuso do seu 

poder). Sofria calada, sem poder falar para ninguém. Lembranças da menina que 

queria ser a bailarina que a mãe queria que fosse. Lembranças da sua primeira 

infância. 

Como parte dos procedimentos do curso, nas primeiras páginas do caderno, 

dos alunos, deveria estar registrado o conto da infância de cada um. Cada aluno 

poderia escolher o conto que mais gostava de ouvir, quando era criança e se 

lembrar de quem lhes contava história. Depois de registrado, era preciso criar uma 

imagem98 para o conto, dando-lhe uma cor, um cheiro, um som, um sabor, uma 

textura e um sentimento. Sabemos que toda experiência sensória torna-se ocasião 

para um profundo entrosamento e para a manifestação do seu correlato interior. Um 

trabalho de experiências pelos sentidos é um trabalho que nos solicita a integração 

dos processos e da sabedoria formativa que estão constantemente fazendo 

revelações a nosso próprio respeito. Acreditamos que estas experiências (pelos 

sentidos), geram a possibilidade de nos conscientizarmos de que as imagens que 

criamos de nós mesmo são imagens que podem nos servir de obstáculos ou de 

força para os enfrentamentos das nossas questões internas. Temos então, uma 

dimensão prática (ação no mundo); uma dimensão sensível, uma dimensão de 

conhecimento com uma experiência emocional
99

. Finalmente temos uma dimensão 

constitutiva do mundo, do homem, pelo fazer artístico. É conhecendo as coisas que 

elas passam a existir para nós; é através desta relação com o mundo, de apreender, 

de conhecer e de nomear o mundo que ele se torna o nosso mundo. Assim a 

experiência proposta tem a dimensão de facilitar a ampliação da consciência dos 

participantes a partir das suas próprias criações.  

 

                                                 
98

 Com isso pensamos que a ocupação com as habilidades imagéticas pode ter como resultado uma 
postura criativa em relação à vida, até mesmo poética. Existem autores que trabalham com 
imaginação ativa que afirmam que em geral a emoção da esperança é própria das imaginações, já 
que se volta frequentemente para o futuro e para a transcendência dos limites de tempo e espaço. 
Teremos então a sensação de que as situações são passiveis de mudanças e de que o futuro 
permanece sempre aberto. Assim também acreditamos. 
99

 È interessante notar que em um dos últimos trabalhos de Jung ele referiu-se ao mundo intelectual 
dizendo que o mesmo trata com desapreço o fator afetivo-emocional, que está sempre presente nas 
imagens arquetípicas traduzidas pelos contos de fadas. Ressalte-se a partir de um ponto de vista 
científico que, esses sentimentos são necessários e pertencem ao método da psicologia quando se 
quer compreender um fenômeno de maneira correta. 
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Maira se refere a seguir ao segundo conto narrado em sala de aula. Um conto 

de tradição oral. Chama-se a Menina das Pedras100. Contudo houve ai um ato falho 

de memória, se podemos assim dizer, porque o segundo conto narrado em sala de 

aula foi A Princesa de que tudo via. Vamos considerar que o conto que Maira não 

tem na memória (o segundo conto narrado no segundo dia de aula), é um conto que 

diz respeito ao confinamento de uma jovem. A protagonista estava condenada a se 

casar com um homem rude e perverso que era o dono de muitas terras, inclusive a 

que ela e seu pai moravam. A fome avassalava a terra e o povo já não tinha o que 

comer alimentando-se apenas de frutas e raízes silvestres. Para libertar-se precisou 

enfrentar um medo muito grande, passar por obstáculos para vencer o infortúnio. A 

heroína precisou criar e confiar nos caminhos que a libertariam. Necessitou de 

espontaneidade e, sobretudo, criatividade. 

 

 Maira diz que levou este conto muitas vezes para suas sessões de terapia. 

Ao referir-se sobre a ordem dos contos apresentados em sala de aula, (na 

entrevista) Maira foi lembrada sobre a ordem dos contos apresentados. Ela se 

Intriga com “esquecimento ou com a troca?” dos contos, e diz “em terapia eu ainda 

estou trabalhando para entender melhor este conto e de que forma estes símbolos 

me tocaram tanto. Porque este conto mexeu muito comigo”. 

 

  No conto: A Menina das pedras, Maira viu revelações de sua história com 

sua mãe: “eu fiquei com ele” (conto). O “ficar” que Maira se refere é uma das formas 

de trabalhar o conto que são sugeridas na sala. Pedimos para que o aluno “fique” e 

trabalhe (criação de imagens) o conto, estude os símbolos do conto. Isto porque 

para que tenhamos uma visão interior do significado de um conto, várias leituras são 

necessárias. “Estudei os símbolos do conto, desenhei a saia” (da personagem). Com 

este trabalho Maira conta que descobriu que, há muito, vivia embaixo da saia da 

mãe, ambas dependentes uma da outra. Ela diz: 

  

“O conto A menina das pedras é a chave que abre toda a minha relação com a 

minha mãe. A saia é o símbolo de toda a problemática da minha história com minha 

mãe de confinamento. De quando eu fiquei ali achando que era aconchego, debaixo 

                                                 
100

 Ver conto in: Giordano. A. Contar Histórias um recurso arteterapeutico de transformação e cura, 
2007. 
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da saia, com medo de sair, entendeu? Foi quando encontrei o Fred101 

(companheiro). Na realidade eu fiz um percurso muito parecido (com o que tinha 

feito com a mãe). Achei que ele ia ter uma saia também para eu fica embaixo. E 

fiquei confinada ali (também), entendeu?”. 

A partir dos trabalhos (expressão através das linguagens da arte) com este 

conto, Maira dá o seu depoimento da seguinte forma: “a impressão que temos de 

nós mesmos acaba se modificando.” Pensamos que trabalhar com os contos de 

tradição oral aumenta perspectivas de experiências e de ação. Maira se dá conta de 

suas histórias de confinamentos, primeiro submetida aos desejos e abandonos da 

mãe; submetida aos maus-tratos da empregada; submetida às ordens e regras do 

teatro e depois submetida ao “estilo de casamento” que o companheiro impunha o 

que já não correspondia aos seus desejos. Viviam juntos há sete anos e quando 

pensava em se casar com ele, houve sério desentendimento: “ele não embarcou 

comigo nessa”. Ela queria casar, ter filhos, mas não era o desejo dele – um projeto 

individual e não a dois – vinham se desentendendo há dois anos. O que contribuiu 

sensivelmente para sua depressão. Ela diz: 

 

“Eu cheguei no fundo do poço, eu tô no meio do caos, mas (com o curso) eu acordei 

para a verdade da minha realidade. Comecei a rever sobre quem sou eu. Não sei se 

exatamente é no caos que eu estou neste momento. Eu acho que já estive. Quando 

começou o curso eu estava totalmente deprimida, não saia de casa, eu estava no 

caos... Não estava trabalhando...”. 

 

Maira não achava um jeito de se apresentar para o grupo no curso. Não tinha 

como se representar. Estava desempregada. Ciampa fala que somos 

representantes de nós mesmos e que me represento desempenhando papéis 

decorrentes de minhas posições. Talvez isso esclareça o desajeito de Maira para 

se apresentar. Ela, naquele momento, que papel desempenhava? 

 

Ela continua: 

 

“Fiquei quatro meses sem trabalho... eu acho que eu me fechei. Eu não sou uma 

                                                 
101

 Nome fictício do companheiro de Maira. 
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pessoa de muitos amigos, sou mais reservada. Tenho quatro amigas bem próximas, 

mas neste período me afastei totalmente delas. Quando eu estava no teatro eu tinha 

uma vida social intensa, por conta dos trabalhos, sempre tem um jantar aqui, festa 

ali, mas não são seus amigos e o fato de eu ter me fechado na loja automaticamente 

fui me afastando dos colegas de trabalho, eu não tinha vontade de procurá-los, nem 

de vê-los”.  

 

Maira procura descrever o seu caos, o afastamento dos amigos, os 

problemas que enfrentou de relacionamentos com a família, o distanciamento dos 

irmãos, com uma “quebra muito grande”, a doença da mãe, a sua separação 

conjugal. Desentendimento com uma amiga muito próxima, amiga de infância: “me 

desiludi com ela... o que aconteceu foi a gota d’ água que faltava para eu enxergar a 

realidade de como eu funciono nos relacionamentos. Eu estou me sentindo muito 

sozinha por ter desabado o meu relacionamento amoroso.” Sua identidade perde a 

nitidez.  Além do casamento, volta a mencionar aquilo que outrora fora a coisa mais 

importante da sua vida: o teatro. “Eu me desiludi e muito, com o teatro.”  

 

Quatro meses sem trabalho; deprimida, à custa de remédios e com muitas 

preocupações com mãe “tinha medo de não sair deste caos”. Em sua solidão, 

distante das pessoas, achou um caminho a ser percorrido, quando encontrou o 

curso: A Arte de Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade. Encontrou um 

vislumbre para o que Ciampa chama de mesmidade. Um projeto individual.  

Encontrou no curso uma esperança. Esperança que não é simplesmente um castelo 

de areia, mas antes a confiança que depositamos na vida. Esperança de estar-

sendo-ela-mesma.  “O curso..., senti que era isso...”, um suporte para a intenção 

particular de cada pessoa. Parece que na emoção da esperança vivenciamos uma 

segurança que nos impulsiona para o futuro. Ela diz: “Então eu li muito, eu me 

alimentei muito das leituras, dos contos, desse mundo maravilhoso”. Os contos e 

leituras sugeridas, como o livro de Clarissa Pinkolas Estés: Mulheres que correm 

com os lobos (1994) que ficou sendo o seu livro de cabeceira. E o conto Mulher 

esqueleto do respectivo livro, segundo Maira, ajudou-a nas reflexões sobre o seu 

relacionamento conjugal de sete anos, que vinha definhando “a olhos nus”. A 

concentração de Maira nas imagens deste conto, acreditamos, produziu uma 

situação terapêutica, pois quando o grau de familiaridade com a protagonista do 
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conto é relevante, facilita, com segurança, a ampliação da consciência de situações 

que necessitam ser transformadas, com o conforto de um final feliz, como propõem 

os contos, se não for assim, de que valeria?   

 

É bom que se diga que o oceano de trabalho com os contos tende a 

transcender limites, criando assim novas fronteiras. Registre-se ainda que, para 

cada pessoa, acontece de um jeito que pode ou não ser diferente. Quanto mais 

intensivamente nos aprofundarmos nas imagens dos contos, mais significativas elas 

se tornarão para nós. É bom dizer que seremos tocados por certos elementos do 

conto, assim que permitirmos que sua atmosfera nos penetre. Cada faceta, cada 

imagem de um conto é como se fosse um diamante que poderemos contemplar 

infinitamente, porque enxergamos a sua luz. A linguagem da arte narrativa favorece, 

arteterapeuticamente, esse lugar de possibilidades. E a fronteira da experiência; é o 

horizonte do mundo alargado que nos apropriamos. Nas palavras de Paul Ricouer: 

 

 

Devemos alargar o nosso conceito de mundo (...) não apenas para aceitar 
referencias não-ostensivas, mas também as descritivas e ainda as 
referências não-ostensivas e não descritivas, as da dicção poética. O termo 
“mundo” tem então a significação que todos nós compreendemos quando 
dizemos de um recém-nascido que veio ao mundo. Para mim o mundo é o 
conjunto de referencias abertas por toda a espécie de texto, descritivo ou 
poético, que li, compreendi e amei. E compreender um texto é interpolar 
entre os predicados da nossa situação todas as significações que fazem do 
nosso Umwelt um Welt. É este o alargamento do nosso oriente de 
existência que nos permite falar das referências abertas pelo texto ou do 
mundo aberto pelas pretensões referenciais da maioria dos textos (1976, p. 
123). 

 

 

É o espaço da liberdade, condição prévia para transformações e 

manifestações criativas. (É o que Ciampa chama de mesmidade.) O mundo da 

imaginação102, possibilitado pela escuta de um conto, é um mundo de outras 

possibilidades que se abrem.  

                                                 
102

 Trabalhar com conto de tradição oral é trabalhar com o mundo da imaginação. A imaginação é um 
fenômeno absolutamente humano e há muito tempo vem sendo utilizada e descrita; por exemplo, 
Sócrates já conversava com os seus “daimonion”; dos místicos herdamos alguns textos que 
descreviam a maneira como enxergavam a Deus ou sua própria alma; textos que hoje chamaríamos 
de imaginações. Em arteterapia pode-se dizer que a imaginação é um principio fundamental do 
processamento humano de informações e de emoções. A atividade de imaginação acompanha 
sempre nossa percepção, seja ela mais ou menos consciente. Ela é condição básica para o trabalho 
criativo. 
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Maira havia encontrado um universo que lhe permitia a interlocução de suas 

vivências, porque o local mais evidente para construção das nossas experiências é o 

local em que nós temos a experiência imediata: o aqui no meu corpo e o agora do 

presente; as coisas e pessoas com quem eu convivo. Em todos os tempos, esse foi 

o lugar da construção das experiências. Ressaltamos, com isso, a oportunidade de 

ampliação do nosso universo de experiências promovido pelos trabalhos com o 

conto de tradição oral, o que significa dizer que o trabalho aqui citado, 

definitivamente, abre portas para o exercício da mesmidade, ou o trabalho com os 

contos de tradição oral é um trabalho que conduz à emancipação. Para dizer isso 

me pus a pensar a partir dos exames das informações, experiências e relatos de 

alunos e entrevistados, já há alguns anos. A partir deste estudo observo as 

ressonâncias que o fenômeno da permanência inegável dos contos, produz no 

pensamento, na intuição e na afetividade das pessoas.  

 

“Foi um marco (o curso); é isso! No segundo conto... e a cada aula era um mundo 

novo que se abria para mim e que eu nunca tinha imaginado. Primeiro com a 

perspectiva de contar histórias com essa elaboração toda. Com linguagem 

preciossima, a simbologia dos desenhos. Uma imagem poética que eu mesma 

construi trabalhando os contos. Também essa coisa do desenhar... eu retornar aos 

lápis, desenhar, porque eu achava que não tinha a menor habilidade manual. 

Trabalhar os contos no desenho é transformador. Para mim, hoje é necessário o 

desenhar. Assim, eu tenho feito um ritual em casa, coloco um CD de meditação, uso 

aroma no ar... ainda mais que você disse que cada conto tem um cheiro, tem uma 

cor... Eu me identifiquei totalmente. Foi paixão, fiquei apaixonada... a minha alma me 

dizia... Eu falei: nossa!”. 

 

 Trabalhar com o conto é dar e receber movimento (sempre), mas não é 

qualquer movimento, é sim, um movimento que também transforma nossas visões 

das coisas e do mundo; é um movimento que oferece uma experiência. Não existe 

experiência abstrata porque a experiência é sempre no mundo, seja ele real ou 

imaginário. Nós conhecemos (as coisas) a partir das nossas estruturas cognitivas, 

que são constituídas, por sua vez, de um conhecimento prévio, ou seja, a nossa 

experiência se dá no mundo a partir das nossas referências. Os temas dos contos 
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de tradição oral são temas sensíveis (universais) aos nossos conhecimentos.  

 

Para Maira uma nova porta estava aberta, viu uma luz no fim do túnel. 

Através das ressonâncias dos contos, vivenciou experiências reveladoras de sua 

situação como filha, como esposa, como profissional: “Foi um remédio!. Foi um 

remédio!. A terapia andou anos luz! Começou com estes contos e depois outro conto 

que me marcou bastante foi O alfaiate desatento” – conto de tradição oral, recontado 

por Regina Machado, no livro: A Formiga Aurélia e outras Histórias (2009), cuja 

temática versa sobre questões voltadas para o mundo da repetição de padrões que 

nos forçam a olhar apenas para um lado das coisas. Maira continua:  

 

“Foram muitos (contos) e todos, eu fui trabalhando... os contos abriam portas de 

cura que nunca tinha imaginado que existia um trabalho assim. Eu não sabia que 

existia um trabalho tão terapêutico através dos contos. É isso que eu queria falar, 

porque até então para mim era apenas contação de histórias, como as meninas do 

conto (grupo de contadoras de histórias de São Paulo), que para mim estão ligadas 

ao teatro e a essa história das artes cênicas... Eu fiquei encantada, comecei a 

devorar os livros. Comecei a ler como uma louca toda a bibliografia que você deu... 

Eu sentia a cada aula eu ia melhorando, melhorando. Daí terminou o curso e eu já 

estava bem melhor... as coisas mudaram, mudaram, mudaram, mudaram!”. 

 

 Maira relata a sua melhora e atribui isso ao seu trabalho com os contos de 

tradição oral. Refere-se a uma ampliação da sua percepção do quanto estava 

confinada, como se tivesse numa torre como no conto da Rapunzel: “foi assim uma 

coisa impressionante para mim, o conto da Rapunzel e do Barba Azul. Todos os 

contos foram mexendo muito comigo. Quando eu li a moça tecelã, que você 

recomendou, eu falei: mas é o Fred”. Ela e o companheiro estavam em crise 

conjugal, quando começou o curso. Uma crise que levaria a separação do casal.  

  

“Falar do Fred, ainda tá assim... não consigo falar, não sei ainda se tenho total 

clareza, mas acho que criei uma fantasia, uma expectativa com relação a como ele 

poderia ser, como eu queria que ele fosse ou reagisse; as coisas que eu gostaria 

porque acho que tem a ver com essa questão do casamento e de ter filhos. Porque 

eu fiz quarenta anos e acordei para essa coisa de ser mãe. O tempo passa rápido 
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demais. Falei: e ai? Ou é agora ou vai ser tarde demais, vou ser uma mãe velha. Eu 

nunca tive vontade de ter filho sozinha. Não é meu caminho ter uma produção 

independente, não faz parte do meu repertório. Admiro, mas não dou conta. Não dou 

conta. Eu venho de pais separados e eu senti muita falta do meu pai. Na época sofri 

bastante preconceito, hoje é diferente, as famílias..., já tem dois ou três casamentos, 

tem um filho com cada pai. Não é pra mim. Eu e o Fred, a gente tem uma união 

estável. A gente namorou três anos até decidir morar juntos, eu já achava muito 

(morar junto sem casar). Na realidade eu sempre cedi às vontades do Fred. No 

fundo estou vendo uma série de coisas assim. Ele mudou, mudou muito. No começo 

me senti muito amada e amei muito e eu achava que íamos celebrar a nossa união, 

mas ele não embarcou comigo. Ele foi comigo até uma parte, sabe? Ele me bancou 

até uma parte e depois por questões dele, que eu tô começando a perceber agora, 

que não tem a ver comigo. A dinâmica dele é diferente. Eu sempre achei que ele era 

meu amor de verdade. Minha alma gêmea. Hoje eu não acho mais, por conta de 

tudo o que estou lendo e deste “intensivão”. Mas, fundamentalmente, acho que a 

separação já aconteceu em mim internamente; se concretizou para mim depois de 

ter ouvido o conto do Barba Azul”. 

  

Continua seu relato emocionada, falando da grande desilusão, como se seu 

castelo tivesse totalmente ruído, desmoronado. Fala sobre o simbólico do conto o 

Barba Azul: o símbolo da chave
103

 presente no conto; fala das suas vivencias com 

este conto.  

 

“Fica para mim a ideia de que foi a chave que abriu o meu inconsciente. Eu até 

pendurei a chave que eu construi (na sala de aula) na parede da minha casa. A 

chave que abre a porta desse quartinho (inconsciente) onde as mulheres todas 

(partes de mim) estão mortas e esquartejadas. Tem muito sangue. Muita dor. 

Engordei 30 kg. Comia feito doida, tudo bem que eu parei de fumar, fumava quase 

dois maços de cigarros por dia. Estava desnorteada, por isso eu não conseguia ver 

as minhas relações (nem com a mãe, nem com  o companheiro). O conto do Barba 

Azul fez eu abrir a porta do quartinho (meu inconsciente) e enxergar tudo o que está 

                                                 
103

 No conto o Barba Azul, Clarissa Estés fala do plano simbólico da seguinte forma: o protagonista 
proíbe a jovem de usar a única chave que a traria de volta à consciência. A chave do conhecimento: a 
importância de farejar. No conto a chave minúscula é o acesso aos segredos. A chave é tanto uma 
permissão quanto um apoio para que ela conheça os segredos mais profundos da sua própria mente. 
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destruído lá, abandonado em mim mesma. Eu não queria ver. Mas acho que saiu 

um véu, porque tinha um véu nos meus olhos. Eu tinha um olhar perturbado, um 

olhar meio de louca, não era o meu olhar, o que eu sempre tive. Com o curso e com 

os contos foi desnublando, descongestionando e eu voltei a ter um olhar mais 

sereno. Sinto que agora está sendo construído de uma forma tão sólida e tão 

bacana, no meu tempo. Isto também eu aprendi a respeitar o meu tempo”.    

 

E por conta da “abertura da porta” Maira é levada a encontrar outro caminho, 

com experiências que a levam a constatar: 

 

“Eu sou outra pessoa mesmo. O curso, com os contos, me fez enxergar; a 

desamarrar toda a minha problemática e a doença... Ainda tem muita coisa que eu 

não estou conseguindo. Mas eu entendi a questão da minha mãe. Eu não estava 

conseguindo ver a minha problemática com o Fred (companheiro), mas com (o 

conto) O Barba Azul eu estou enxergando agora claramente, tem muitos detalhes 

que precisam ficar mais claros, mas é impressionante! Eu vim, a saber, disso com o 

curso de contação de histórias. Duas coisas me deixaram fascinada com o curso, 

acho que é importante falar isso: uma que o curso me fez resgatar a fé na minha 

vida; fez eu resgatar os meus sonhos. É... porque eu sempre tive fé de que tudo ia 

dar certo, eu sempre tive fé na vida, mas eu tinha perdido totalmente a fé, então o 

curso me fez resgatar isso. Segundo, que eu achava que era um curso técnico, 

como tem várias técnicas de teatro né? Eu me surpreendi pelo entendimento de que 

o conto é uma jornada de herói. Que o conto é uma jornada para individuação. Que 

o conto é uma riqueza de símbolos. Tudo isso trabalhado pelo desenho é revelador. 

O conto é um trabalho terapêutico e curativo. Eu desconhecia totalmente esta linha 

de trabalho apesar de há quinze anos ter tido contato com o livro da Clarissa 

(Mulheres que correm com os lobos), que eu não tinha entendido na época”.  

 

Focando a questão da Identidade (que se metamorfoseia), vimos em Ciampa 

que identidade é história que aparece como concreto e como possibilidade. “A 

identidade como concreto está sempre se concretizando” (1987, p. 199), o que é 

determinado pelas condições dadas incluindo ai as condições da própria pessoa. 

Maira vivia uma identidade nublada, “até encontrar a minha luz, que foram os 

contos”. Encontrando-a por ter se encontrado. Saiu da mesmice para encontrar a 
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mesmidade e com isso emancipar-se dos relacionamentos de submissão e 

subalternidade. Percebeu que tinha autoria da sua vida “só eu posso escolher por 

onde quero caminhar e, lutar por isso.” Enquanto autora de sua própria história 

encarnou se podemos assim dizer, em função de sua experiência no curso (A arte 

de contar e ouvir história), a personagem da estudante\pesquisadora, que 

debruçada nos contos via refletida sua própria vida. Isto pode acontecer porque por 

trás das figuras dos contos escondem-se as lembranças que temos da figura da 

mãe, do pai, do avô, do marido. Na figura do herói\heroína está a figura da 

personagem que luta por emancipação, por autonomia, por felicidade. Isto é por 

demais encorajador. Maira reencontra sua parte sonhadora, guerreira e sua parte 

criadora.   

 

As histórias104 podem nos presentear com as possibilidades da emancipação, 

acreditamos e, podem ainda nos remeter a recordações de partes de mim mesmo, 

mesmo que muitas vezes não me lembre delas. As histórias podem especialmente 

nos despertar para as nossas conquistas e para o que eu posso vir-a-ser.  

 

 Confirma o nosso olhar para os contos e para os seus efeitos o tradicionalista 

Amadou Hampâtè Bâ; lembremo-nos de que os contos são sementes que ao serem 

narradas, estarão em terra fértil (mente humana). As histórias são acontecimentos, 

no instante em que se atualizam dentro de quem trabalhe com elas. Afirmamos que 

tais contos, sem que muitas vezes percebamos, falam da realidade do ser humano, 

de suas buscas, de seus traumas, dos seus amores e ainda dos seus temores. O 

fato é que quando conseguimos nomear as nossas dificuldades, graças à nossa 

identificação, com certos personagens do conto, acontece um grande alivio como 

pudemos observar em muitos casos e também no caso de Maira.   

 

                                                 
104

 Vamos aqui fazer algumas considerações sobre a sequência de fatos dos contos tradicionais, para 
acompanharmos com isso as experiências dos heróis dos contos.  Os contos de tradição oral iniciam 
sempre com fatos reais, localiza os personagens principais, o local, o país e são quase sempre, 
atemporais. O herói\heroína recebem sempre uma chamado. Devem passar por dificuldades e vencer 
provas conhecendo assim esta parte de dificuldades da vida. Devem cumprir uma jornada com auxilio 
de psicopompos que são auxiliares mágicos: fadas, gnomos, duendes, pássaros, etc. A jornada conta 
com separação muitas vezes dos entes queridos e dos lugares de segurança. Depois deste 
sofrimento o herói\heroína devem vencer as forças negativas com sabedoria e assim serem iniciados 
para viverem felizes para sempre. De posse desta realidade, há uma transformação que segue o 
curso da vida, com altos e baixos, sempre.  
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Se quando ouvimos um conto nos identificamos com seus personagens é 

porque de alguma maneira existe alguma semelhança entre todos os seres 

humanos quanto à maneira de enfrentar diferentes dificuldades na vida. Esta 

identificação funciona como uma experiência para quem ouve, porque o conto se 

torna uma realidade vívida e temos a impressão de um grande enriquecimento. 

Muitos dos antigos contadores de histórias como minha avó e Nega Julia, sabem 

que quando sabemos definir o mal-estar que estamos sofrendo, já estamos a meio 

caminho da cura. Convém ainda reafirmar que os contos de tradição oral oferecem a 

liberdade de trabalhar com imagens e não com conceitos, o que nos dá 

oportunidade de fazermos nós mesmos a nossa aventura, sem ter que correr nos 

trilhos que outros nos colocam. Um processo de aventuras para a individuação. 

Quando os junguianos falam em processo de individuação, falam em processo e não 

de um fim ao qual se pretende chegar. Parece que é a mesma coisa quando Ciampa 

fala de alterização.Por fim podemos dizer que é nos contos que poderemos 

aprender um pouco mais sobre as atitudes (certa – porque o herói já percorreu o 

caminho) rumo a emancipação.   

 

 Maira refere-se ao curso como uma experiência de aprendizagens “totalmente 

transformadora”, Ela diz:  

 

“Passei a prestar muita atenção em minhas palavras, porque como aprendi no curso, 

as palavras têm poder: poder de curar ou de destruir. Acho isso muito precioso. 

Passei a honrar as minhas origens, porque eu tinha vergonha de dizer para os meus 

amigos que eu estava trabalhando na loja (de vendedora). Outra palavra importante 

honrar. Honrar a origem da minha história.” 

  

 Vimos com a estória de Severino (CIAMPA, 1987) as múltiplas personagens 

que o homem desempenha: ora se conservam, ora se transformam, ora se 

sucedem; ora coexistem, ora se alternam. Na vida de Maira as personagens do 

início de sua história existiam com características de submissão e confinamento, (a 

filha da mãe ausente, a filha dos pais separados, a criança que apanhava da 

empregada, a atriz, a arte-educadora, a cientista social, que nunca existiu e a 

companheira desiludida), portanto, reproduzindo a mesmice e, com isso a dor e o 

sofrimento. Viu desmoronada a possibilidade de concretizar a personagem esposa e 



181 

 

a personagem mãe-de-um-filho. Ter um filho que era o que muito queria.  

Personagem que até então não desempenhara e não desempenharia (ao menos 

com o atual companheiro), o que levou ao fim do seu relacionamento de sete anos.  

 

Com o curso: A Arte de contar e ouvir histórias na contemporaneidade 

percebeu em sua vida, uma segunda fase. Nesta segunda fase, vislumbrou a 

mesmidade (do pensar e ser. Buscar ser ela mesma). A partir daí, exerce, realiza, 

outras personagens. Personagens que “alimentadas” pelo trabalho com os contos de 

tradição oral “despertam” e caminham, agem para a mesmidade com vista à 

emancipação. Enquanto atores, diz Ciampa, estamos sempre em busca de nossas 

personagens. Foi no curso que Maira encarnou a personagem de 

estudante\pesquisadora (de um curso que pretende formar contadores de histórias) 

que lhe abriu horizontes para a “alquimista” de sua própria vida. A partir disso 

encontra uma nova possibilidade; um novo universo. Podemos falar de metamorfose 

quando se concretiza pela articulação das várias personagens vividas e constituídas 

nas histórias pessoais. 

 

Maira afirma:  

 

“Eu preciso, neste momento, achar o meu trabalho como protagonista da minha 

história. Fazer o meu trabalho, de não depender de grupo nenhum, de conseguir 

gerir o meu dinheiro... falei eu tenho que tomar atitudes práticas, me especializar, 

em algo. Eu acho que eu tenho que trilhar, mas ainda me sinto com um bebê... 

renascendo”. 

 

Há aqui um processo de metamorfose envolvendo o desenvolvimento da 

autonomia em busca da emancipação. A mulher deprimida que não encontrava 

sentido para a vida, a partir da experiência vivenciada com os contos tradicionais no 

curso A Arte de Conter e Ouvir Histórias na Contemporaneidade vê seus sonhos; 

enxerga a fé no futuro; se sente, se percebe renascendo para uma vida possível de 

ser vivida. Novamente lembramos Hampâtê Bâ, desta vez podemos aplicar os seus 

dizeres: ‘se uma história é uma semente, então o humano é o seu solo’. Acreditamos 

que ouvir uma história nos permite vivenciar esta fertilidade como se nós mesmos 

fossemos o herói\heroína que não cede diante das dificuldades ou que as supera no 
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final. 

 

“[...] mudou, mudou muito, a referência que tenho do meu passado não é mais a 

mesma. Eu não sou mais aquela pessoa, apesar de eu ser. Eu estou constatando a 

metamorfose, a mudança. Dei-me conta de que a vida é relacionamento, como você 

diz. Como eu me relaciono? O limite dos relacionamentos é saber como você é. 

Acho que a partir do momento que você acha a sua identidade você se conhece 

melhor e aceita melhor o outro. Tudo isso veio com o curso, com as histórias. 

Lembro do conto do Mascate, que trabalhou os sonhos. Eu fiquei pensando muito 

nos meus sonhos [...]”. 

 

Chegamos ao final das entrevistas de Maira com ela dizendo em tom 

afirmativo: “não sou mais aquela pessoa” (mesmice) na medida em consegue ser 

“ela mesma” (mesmidade). Ela diz “acho que a partir do momento que você acha a 

sua identidade, você se conhece...” Por fim podemos dizer que nossa entrevistada 

sente-se motivada, interessada, impulsionada a novas experiências, novos 

projetos. Sente-se com a fé, que havia perdido.  Lembrando uma fala de Ciampa, 

Maira está vivendo agora a fase do: “ser-para-si”. Isto é, ele diz, buscar 

autodeterminação, isto quer dizer, “procurar a unidade da subjetividade e da 

objetividade, que faz do agir uma atividade finalizada, relacionando desejo e 

finalidade, pela prática transformadora de si e do mundo” (CIAMPA, 1987, p. 145). 

Este seria um caminho frutuoso. Enxergamos Maira neste caminho. Depois do 

curso tomou algumas providências. Assumiu novos personagens: decidiu continuar 

estudando. Inscreveu-se para seleção do curso de arteterapia (especialização). 

Realizou a venda da loja da mãe de pedras brasileiras. Prestou concurso para 

professora de artes (teatro) no Estado de São Paulo; escreveu e apresentou 

projetos de “contação de histórias” para centros culturais. Atualmente estuda e 

participa de seleção e concurso para trabalho na área do teatro-narrativa, sua 

paixão.   

 

Vamos, agora, apresentar depoimentos dos alunos que considero também 

como colaboradores desta pesquisa. Gostaria de fazê-lo com um olhar ciampiano, 

sempre atenta ao sintagma identidade-metamorfose-emancipação.   
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Vamos aos depoimentos: 

 

“Este curso mudou minha forma de enxergar e de viver a minha vida” 

(entrevista A)  

 

“Logo na primeira aula, já me vi envolvida ou “encantada”... com motivações muito 

intrigantes. Sonhos; autoconhecimento; a grande importância da tradição oral; 

espiritualidade; a força dos sentimentos para compreensão do nosso papel na vida; 

memória; os símbolos; a intenção e responsabilidade em contar histórias, já que seu 

efeito pode ser de transformação e cura, a necessidade de envolvimento profundo 

com cada conto...” (Entrevista B).  

 

“Foi um novo mundo a se descortinar diante de mim. E as descobertas continuam à 

medida que avanço (ainda lentamente) na leitura da bibliografia sugerida... que 

mostra uma sequência de portas a serem transpostas. Convite à viagem, acesso a 

revelações. Enfim há certamente alimento para uma vida. (...) E não é que mal 

comecei a ouvir suas histórias e a brincar com as cores e arremedos de desenho, os 

sonhos também começaram, como por “encanto” , “magia” ou “sincronia”, um atrás 

do outro, noite após noite. (Entrevista C). 

 

Confirmou toda a sensação, emoção que eu tenho com relação aos contos. Dando a 

certeza que ao contarmos uma história tocamos o coração de quem ouve. Uma 

história é alimento para a alma, um alimento que pode curar. Minha alma foi 

presenteada com as histórias, umas mais que outras. Meu coração foi acalentado 

pela história “O cego e o caçador”, vindo de encontro com meus valores, objetivos 

de vida, sentimentos e busca de sabedoria. (...) o mantra e o ritual mostraram a 

beleza e profundidade do conto: “A lenda dos búfalos”, que tocou meu coração, 

trazendo paz, harmonia, amor e fé. (...) agora termino o curso com vontade de me 

aprofundar mais ainda. Ler os livros indicados e contar muitas histórias. (Entrevista 

D).  

 

Contar histórias é um modo diferente de acessar as verdades profundas que estão 

contidas no inconsciente coletivo da humanidade. Na história é possível participar do 

drama vivenciado pelo personagem, suas paixões, decepções, conquistas, morte e 
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ressurreição. As verdades das histórias que nos tocam resgatam nossas feridas e 

nos oferecem possibilidades de redirecionar nosso caminho. (...) é trazer para o 

cotidiano este maná do contentamento que nos alimenta e desperta o acreditar que 

“era uma vez” traz possibilidades de novas escutas e olhares para a vida. (Entrevista 

E).  

 

Entrei no curso de uma forma e estou saindo de outra. Durante as aulas fiquei 

surpreendido e apaixonado. Surpreendido porque não sabia que o conto entra no 

nosso corpo e na nossa alma de maneira tão singular. Apaixonado por causa de tais 

sensações, que ele nos provoca, que me faz querer ouvir mais, contar mais, 

aprimorar. (...) Contribuiu muito, não só para técnicas..., mas enriquece a alma. 

(Entrevista F) 

 

Como contadora de histórias, o curso fortaleceu as minhas crenças e deu um 

significado muito importante. Descobri o poder dos contos, das palavras, nos 

símbolos... nos fortalece muito na vida (Entrevista G) 

 

Daí fui resgatar minha história e a história que mais me marcou. Compartilhei tudo 

isso com meus alunos. Eles estão amando... (Entrevista H) 

 

(...) me ajudou a resgatar a memória das noites em que ficava aninhada no colo do 

meu pai, junto com minha irmã ouvindo histórias que ele lia. Essa memória resgatou 

um momento de profundo afeto pelo meu pai que fez com que eu recentemente me 

aproximasse mais dele. (...) muito carinho por ter sido apresentada a um mundo de 

tanta sabedoria. (Entrevista I).    

 

Com os depoimentos acima vimos movimentos de transformações. Durante 

os processos dos alunos, acompanhei esboços, tentativas, ensaios e também 

emancipações. Os contos oportunizaram discussão e reflexão sobre o que merece 

ser vivido, levando os alunos a formularem novos projetos de vida, cujos conteúdos 

não estivessem previa e autoritariamente definidos por outrem. Os contos 

trabalhados foram facilitadores desse processo.  

 

Percebemos que a dinâmica utilizada no curso e os contos de tradição oral 
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oportunizaram ainda, identidades redefinidas pelas aprendizagens de novos valores, 

novos saberes, produzidos durante o tempo em que a identidade estava se 

realizando, no tempo dos trabalhos com os contos. Talvez por isso Ciampa nos leve 

a crer que a mesmidade vem de aprender (pensar) e ser (agir) (1987). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Uma metáfora abre portas, Janelas, 

caminhos novos rumos”. 

 

Durante muitos anos de minha vida o meu objeto de estudo foi o conto de 

tradição oral – que considero obra de arte imemorial – e lembro-me de que os 

contos sempre me auxiliaram no meu propósito de aprender sobre mim mesma e 

sobre o mundo humano. Comecei a perceber, nos cursos que oferecia sobre a arte 

narrativa, que as pessoas acompanhando as narrativas, eram levadas, pelo 

compasso dos contos narrados, a viverem personagens, como: “agora eu era o 

herói” como canta Chico Buarque de Holanda. Vive-se por isso, o protagonismo na 

história. Trabalhar com os contos de tradição oral é uma realidade que faz com que 

nós narradores e ouvintes nos vejamos com outros olhos. Muitas vezes funcionam 

como um modelo, como um incentivo para tomadas de decisões na própria vida. Ao 

ouvir uma história as pessoas são, por assim dizer, chamadas a contar as suas 

próprias histórias. Para algumas isso é providencial ajudando na ampliação da 

consciência das suas próprias vivencias. É esse o efeito que os contos podem 

provocar numa audiência possibilitando uma experiência singular.   

 

Nesta pesquisa, dedicamo-nos ao aprofundamento do que já conhecíamos 

sobre os contos tradicionais. A partir dos contos e seus efeitos dedicamo-nos à 

história de vida de nosso sujeito para acompanharmos de perto as potencialidades 

do trabalho seguindo a tese de Antonio Ciampa com a proposição do sintagma: 

identidade-metamorfose-emancipação.  

 

No caso estudado pudemos constatar que os procedimentos desenvolvidos, 

durante o curso (A Arte de Contar e Ouvir Histórias) foram facilitadores do 

desencadear de um processo de mudanças e reconstruções de significados para a 

vida do sujeito, culminando num processo de emancipação.  O nosso sujeito 

emblemático, no caso, Maira vivenciou uma experiência de tal ordem significativa 

que a levou para mudanças transformadoras, diríamos radicais, em sua vida. 

Obviamente o efeito que pode ter um conto de tradição oral em cada pessoa é 
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diferente e depende muito dos afetos que conto provoca na história de vida de cada 

indivíduo.  

 

Dito isso é ainda preciso considerar que curso a Arte de contar e ouvir 

histórias na contemporaneidade, não é um curso técnico e, talvez por isso, tenha 

dado um sentido significativo para a vida, especialmente, de Maira. Em sua história 

observamos movimentos de emancipação provocados por suas vivencias em sala 

de aula e exploração dos contos trabalhados. No curso encontrou um sentido para a 

continuidade dos seus estudos. O curso tirou-a da “masmorra”, como ela mesma diz. 

Tirou-a da mesmice que estava se tornando insuportável provocando o seu 

adoecimento. Levou-a para a mesmidade. Levou-a ao “ser-para-si”, como diz 

Ciampa.  

 

Maira encontrou a possibilidade da expressão de sua autonomia em direção à 

emancipação. Auto-determinada saiu do movimento de reposição do papel de filha, 

de vendedora, de atriz e de companheira. Superou, então, a identidade pressuposta. 

Encontrou um grupo de alunos estudantes do curso A Arte de contar e ouvir histórias 

na contemporaneidade, que lhe possibilitou um reconhecimento social de tal forma 

que se sentiu em meio aos pássaros do mesmo bando; exercitou o ser, “a senhora 

de sua própria vida”, rompendo os padrões que até então lhe tinham sido impostos. 

Maira seguiu, então, para o exercício de novos e futuros personagens, conforme seu 

projeto de vida: “quero me especializar em algo que tenha a ver com arte”. Outro 

personagem que experimentaria depois de uma experiência conjugal de sete anos 

viria como, a “nova solteira”.  

 

Ciampa define identidade como processo de metamorfose; como movimento 

de transformações que vão configurando nossas identidades, seja como história de 

vida, seja como um futuro a ser buscado a partir do desejo do indivíduo, isto é, como 

um projeto de vida futuro a ser conquistado; o que depende de o sujeito desenvolver 

a competência de falar e de agir com autonomia para a afirmação de quem se é, e, 

de quem gostaria de ser. Maira vislumbrou um projeto para a sua vida futura e se 

entregou a ele, a partir da consciência da sua mesmice. Quis mudar e mudou. 

 

Neste sentido entendemos que os contos de tradição oral conjuntamente com 
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o trabalho, acima descrito, proporcionaram impulsos para a competência de ações 

capazes de transformar a mesmice a que Maira vinha se submetendo. Estamos 

falando de metamorfoses na vida de Maira, rumo a um processo de emancipações. 

Ela conquistou espaços para o exercício de novas personagens; conquistou a 

possibilidade de viver-uma-vida-que-merece-ser-vivida, como diz Ciampa,e, isso, só 

se torna possível a partir do momento em que o indivíduo pode afirmar o “eu” de si 

mesmo e possa ser reconhecido como alguém que não se reduz a uma personagem 

ou subordina todas as demais à lógica desta única personagem.  

 

Maira torna-se, por esse processo, a contadora de sua história de 

emancipação, o faz com eloquência e beleza por honrá-la. Sente-se autora e ator de 

sua vida, agora, segundo ela, bem-vivida. Ela decide tomar decisões importantes, 

desde cortar os cabelos (eram compridos), que lhe davam “uma identidade” que 

todos conheciam, a ser profissional autônoma. Está concretizando (de cabelos 

curtos) sua identidade do eu pós-convencional com a expressão de uma pluralidade 

de personagens, principalmente de contadora de histórias, certificado que recebeu 

do Instituto, certamente reconhecido pelo seu meio social.   

 

Parece-nos valido afirmar que, os procedimentos ligados aos afazeres 

artísticos e as tarefas como as que propusemos ao grupo, são procedimentos que 

conseguem ativar interessantes processos internos para integração individual e 

grupal –, talvez porque coloque o sujeito em contato com as suas fontes criadoras. 

Eu tenho utilizado os contos tradicionais como instrumentos facilitadores para esses 

processos. Acredito que os contos exemplares exercem, em nos ouvintes, uma força 

– quase que como um testemunho de que tudo vai dar certo – capaz de ajudar a 

reconfigurar muitas coisas em nossas vidas. É uma linguagem simbólica que 

proporciona um diálogo que nos toca primeiramente pela emoção e depois nos 

ajuda a pensar sobres elas. Os contos de tradição oral, de fadas ou maravilhosos, 

dão o que pensar porque possuem, é sabido, certo encantamento105. Com o 

encantamento, como vimos no primeiro capítulo, a imaginação é ativada e, quando 

isso acontece há o estabelecimento de um diálogo criativo. Esses contos têm o 

poder de nos encantar e ao mesmo tempo nossos olhos encantados encantam o 

                                                 
105

 Vamos lembrar que encantamento é um estado de enxergar criativamente; de ver beleza nas 
coisas porque estamos maravilhados. 
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mundo. Essa realização e sensação de encantamento é uma decorrência do contato 

que é estabelecido com outro nível de experiência: “e se fosse possível”; que 

acontece com a manifestação do ser criativo. Assim são os contos, mas, é preciso 

para isso, visitar o seu interior, como o de todas as coisas. 

 

O que assistimos no processo de Maira leva-nos a constatar que passou por 

muitas mudanças, enfrentou processos de sofrimentos, até que (no tempo da Bela 

Adormecida) decidiu assumir outras personagens a primeira de muitas outras foi a 

de estudante. Motivada pelas novas experiências, quis continuar estudando. Passou 

na seleção para especialização em arteterapia. Fez estágio em um importante 

hospital da capital em São Paulo, escreveu um artigo sobre teatro-narrativa e 

reabilitação com portadores de paralisia cerebral, fruto do seu trabalho de estágio do 

hospital. Prestou concurso público. Passou como professora de artes cênicas para 

as escolas do Estado de São Paulo, onde dá aulas para adolescentes. Vendeu a loja 

de pedras brasileiras da mãe, afastou-se da companhia do teatro que trabalhava, 

separou-se do marido e aproximou-se da sua espiritualidade.  

 

 Estamos claramente diante de um processo de metamorfose constante no 

sentido emancipatório. Processo do que chamamos “se fazendo”. Maira continua a 

vislumbrar alternativas concretas para o seu futuro. Um futuro que a leve a viver a 

vida como ela pode ser vivida, no seu dizer: “cheia de querer e de vida, com 

plenitude, plenamente”  

 

Seguindo Ciampa vimos que ser autor da própria história é agir de forma 

autônoma; isso é o propósito das identidades pós-convencionais. Exatamente o que 

concluímos do processo de Maira: conquistou a sua autonomia livre dos padrões a 

que vinha se submetendo.     

 

Os procedimentos descritos e analisados à luz do sintagma identidade-

metamorfose-emancipação de Ciampa mostraram na história de vida de Maira os 

processos de metamorfose, envolvendo basicamente os conceitos trabalhados de 

mesmice e mesmidade. No caso do nosso sujeito emblemático, pudemos assistir o 

processo culminando com a emancipação dos personagens ensimesmados, por 

uma identidade socialmente reposta, o que nos garante a afirmação de o trabalho 
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com os contos de tradição oral é um facilitador para procedimentos de 

autoconhecimento cuja importância para um contador de histórias é de fundamental 

importância. Assim podemos afirmar que o embrião do processo emancipatório da 

nossa analisada foi o curso A arte de contar e ouvir histórias na contemporaneidade, 

o que contribuiu para que pudesse construir novos personagens (e viver feliz para 

sempre...). Através das experiências vivenciadas no curso tornou-se a contadora da 

sua própria história e, assim autorizada a repassar histórias que transformam.  

 

É bem verdade que nem todos os alunos que passam pelo curso A Arte de 

Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade continuam no oficio de contadores 

de histórias, mas certamente, depois do curso sabem, por experiência, que os 

contos de tradição oral são para serem sentidos e compartilhados, principalmente 

pelo coração, pois eles certamente fazem um forte efeito nas vidas humanas. E 

porque é assim, nos ensinam coisas capazes de imprimir em nossas mentes 

processos como os referidos por Ciampa sobre mesmidade.  

 

Á titulo de fechamento, digo que saí mais encantada do que quando entrei 

para a pesquisa, pois continuo achando que este é um mundo fascinante. Desejei 

dedicar-me mais à arte de contar histórias, pela certeza do que ela pode possibilitar. 

Ao longo deste trabalho visitei bibliotecas, li e re-li muito e muitos contos, acessei 

minha memória de menina, ouvi muitos outros contadores de histórias, estudei 

contos de muitos povos. Conversei com muita gente sobre as histórias e fui a Índia 

ouvir e participar da vida de um povo de tradição oral. Lá participei de pesquisas 

cientificas sobre os efeitos do conto na mente humana.  

 

Durante minhas andanças pelo nosso país, nas oficinas e palestras que 

ministrei, sobre o assunto, encontrei pouco material escrito que versasse sobre o 

tema. Mas encontrei muitas vozes que me contaram histórias. Constatei ainda o 

quanto as pessoas estão sequiosas de saber sobre as histórias e seus efeitos. Notei 

que pessoas de todas as idades se interessam por este assunto, o que muito me 

alegrou.  

 

Chegando ao final, vimos a nossa pesquisa mostrar que o tempo do mito e do 

rito deu lugar ao tempo da escrita, que nos possibilita, felizmente, o contato com 
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contos milenares. No começo era a voz que dizia a palavra ”bem-dita” apresentada 

pelos tradicionalistas, especialmente na pessoa de Amadou Hampâté Bâ, ele 

mesmo filho dessa tradição criado à sombra do baobá e no presente é voz que 

honra essa memória prodigiosa e busca continuar a contar as velhas e sábias 

histórias. 

 

No caminho, vimos que homens de todas as letras se debruçaram sobre o 

conto de tradição oral na tentativa de encontrar suas origens e também de classificar 

o conto. Porém neste campo não encontramos certezas. Contudo a pesquisa nos 

permitiu averiguar que os contos nasceram de uma necessidade intrínseca do 

homem de dotar de sentidos sua existência.  

 

No percurso evidencia-se a função do contador de histórias que é a de 

manter unida sua comunidade pelas experiências de suas próprias vidas. Os contos 

funcionam, então, como conselhos, conforme Benjamin nos apresenta; certamente, 

afirmamos conselhos para emancipação. Esta função está imediatamente ligada à 

palavra (a boa palavra) como “alimento” para a imaginação criadora do humano.  

Vimos ainda que os contos são oferecidos como instrumento de ensinamentos onde 

a arte narrativa une palavra e pensamento une corpo e sentimento. Aprendemos que 

os contos podem também ser trabalhados, como bálsamos medicinais. 

 

Valeu-nos, especialmente a compreensão, agora mais aprofundada, a 

respeito das questões identitárias dos seres humanos. Podemos dizer que não foi 

fácil, subimos montanhas em busca de significados e isto foi ao mesmo tempo 

descer ao reino de Hades, com a tarefa de discriminar as sementes dos contos 

capazes de germinar e dos entendimentos sobre a matéria. Não se chega neste 

reino de mãos vazias. É preciso levar uma oferenda e nós levamos o desejo de 

mostrar o quanto os contos de tradição oral são importantes para uma vida 

equilibrada porque são ricos em sabedorias; levamos também a honra de contadora 

de histórias que somos e de todos os nossos antepassados. È verdade que não sai 

deste reino de mãos vazias de onde sabemos cada um encontra o seu melhor. O 

que trouxemos é fruto do trabalho que ora apresentamos e tudo o que sabemos é 

que contar histórias é um ato de amor, como dizia Guimarães Rosa.  
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A FILHA DO FEITICEIRO 

 

 

Este é um conto de fadas viking, recontado por Chris Conover e traduzido por Sérgio 

Flaksmas. Editado pela Ática, no Brasil,  em 1994 

Os contos de tradição oral têm uma força simbólica na mente de todos os humanos. 

Isto significa que são facilitadores de abertura para o imaginário criador de  cada um 

de nós.  

O que se destaca neste conto, sem idade, é a bravura de um herói, que movido pelo 

seu sentimento de solidariedade e respeito humano e à serviço do seu povo, 

transforma e transcende a mesmice. Atira-se, como exemplo, para superar uma 

situação quase insustentável de opressão e  amargura. Levado a desafios 

constantes caminha por lugares inóspitos e desconhecidos. Mas para atingir os seus 

desejos tem a sabedoria e o entendimento de que sozinho, nada, ou pouco pode 

fazer. Precisa de parceiros aliados aos seus sonhos. Assim encontra 

(psicologicamente falando, parte de si mesmo – ou numa linguagem junguiana 

encontra sua anima, sua força complementar) numa linda donzela, de quem ouve 

atentamente os futuros planos. Atinge com este encontro, resultados positivos com a 

criatividade de sua mente e de sua inteligência emocional. Pode, por isso, absorver  

as aprendizagens dos obstáculos (como quando transformado em animais – sem 

lamurias e queixumes, enfrenta a situação e aprende com elas). Por fim por seu 

próprio mérito chegou a conquistar uma vida harmoniosa e feliz com sua amada e 

junto ao seu povo usufruindo do prazer de uma construção conjunta.  

 

 

 

 

 

 



A FILHA DO FEITICEIRO 

 

 

Quando o mundo era jovem, vivia em terras do norte um feiticeiro ambicioso e cruel. 

Ele controlava o destino dos camponeses e dos caçadores, e às vezes roubava suas 

colheitas e os animais que caçavam guardando tudo só pra si.  

A gente do campo já não sabia mais o que fazer para combater sua magia. Os reis 

pagavam grande soma em ouro ao feiticeiro, tentado em vão conquistar sua boa 

vontade. E o sofrimento durou até que o feiticeiro encontrou finalmente quem o 

enfrentasse. 

Certo dia faz muito tempo, todos os animais selvagens, as aves e os peixes 

sumiram, e as colheitas mirradas, desapareceram na terra. Logo os camponeses 

quase mais nada tinham para comer, apenas frutas e Raízes silvestres, que 

conseguiam pegar no bosque. 

Certa vez, Boot, o filho mais novo de um pobre camponês num dia de reflexões, 

entendeu que precisaria encontrar um jeito diferente  e criativo para lidar com este 

infortuno. Sabia que precisaria ter uma atitude criativa diferenciada e sabia também 

que precisaria se aliar aos seus companheiros para juntos encontrarem a saída. Mas 

o povo estava tão cansado desta opressão que quase desanimou o rapaz. Porém 

Boots entendeu que poderia ser o exemplo para que as mudanças de fato 

pudessem acontecer.  

Pensando assim, decidiu enfrentar o infortúnio e pegou alguns  dos seus pertences 

e decididamente saiu pelo mundo.  

Depois de caminhar por algum tempo, encontrou um homem velho que lhe disse:  

- Hoje é seu dia de sorte. Preciso de um rapaz de atitudes e forte assim como você 

para fazer alguns serviços. Se você trabalhar para mim por três anos, eu lhe darei 

comida, e ainda, por cima uma fortuna em ouro. Um saco de ouro no primeiro ano, 

dois sacos de ouro no segundo ano e três sacos de ouros no terceiro ano. 

Boots pensou: Este velho aprece estar bem alimentado. Talvez esteja dizendo a 

verdade. Então prometeu trabalhar para ele e, seguiu seu novo patrão. Entraram por 

uma porta aberta na rocha e andaram até chegar ao centro da montanha, debaixo 

da terra. 

Depois de dar uma farta alimentação ao rapaz, o patrão disse: É hora de trabalhar.  



Mostrou onde ficavam os estábulos e disse para Boots dar comida a todos os seus 

animais. Quando o jovem viu o tamanho da caverna, cheia de animais até onde a 

vista alcançava, descobriu quem era aquele velho. Mas já era tarde demais. Estava 

sob o poder do feiticeiro. Neste momento pensou: Não posso perder os meus 

sonhos. Sei que devo me engajar e encontrar uma saída que seja realmente capaz 

de fazer frente a isso. O que posso fazer? Como hei de lidar com isso?  

Esta atitude levou Boots a um estado de reflexão que o conduziu para lidar com 

aquelas adversidades 

Quando o rapaz terminou de alimentar os animais, o feiticeiro ordenou: 

- Vá manter os caçadores ocupados até eu tornar a chamá-lo. Então o feiticeiro 

disse lá algumas palavras mágicas e rapidamente o rapaz foi transformado numa 

bonita lebre e saiu saltitando.  

Graças ao feiticeiro agora ele era o único animal existente na face da terra e todos 

os caçadores tentaram capturá-lo, Mas Boots muito ágil estava sempre um passo a 

frente dos caçadores. Um ano se passou e então o feiticeiro chamou Boots de volta 

e repetiu as palavras mágicas transformando-o novamente em um rapaz.  

-Aqui está seu primeiro saco de ouro – disse o feiticeiro – Gostou de ser lebre? 

Gostei muito, pois nunca tinha conseguido correr tão depressa antes, respondeu 

Boots. 

O feiticeiro ofereceu outra refeição a Boots, ordenou que ele alimentasse novamente 

os seus animais, depois o chamou e ordenou que voltasse para a floresta. Desta 

vez, suas palavras mágicas transformaram Boots em lindo corvo que saiu voando da 

caverna e logo ganhou os céus. Desta vez os caçadores começaram a persegui-lo. 

No inicio Boots nem ligava – era divertido voar. Mas começou a ficar cansado, até 

que finalmente pousou na saliência de um rochedo, bem alto, fora do alcance  dos 

arcos e das flechas. Os caçadores estavam tão desesperados que Boots quase 

chegou a sentir pena deles. Olhou para a floresta grande e desolada, e para os 

campos distantes, arrasados. Viu aquela gente, que era a sua gente, magra com 

rosto esfomeado e pensou: como eu gostaria de acabar com a magia maligna deste 

feiticeiro. Mas Boots sabia que sozinho não tinha como enfrentar o feiticeiro, e que 

uma andorinha só não faz verão. Neste momento. Neste estado de reflexão e 

consciência, Boots pensou ter ouvido uma voz doce porém segura que lhe dizia: 

Confia, entrega e agradece e não se esqueça de que se estiveres alinhado com o 

propósito do universo ele conspira ao seu favor. Confia.  



Quando completou mais um ano o feiticeiro o chamou novamente. Pagou-lhe os dois 

sacos de ouro e perguntou-lhe: - Gostou de ser corvo? 

- Gostei muito – respondeu Boots, pois nunca tinha voado antes. Neste momento, 

Boots tomou  muito cuidado para que o feiticeiro não percebesse os sentimentos 

que lhe tinham invadido a alma em sua reflexões.  

Apesar de muito poderoso, o feiticeiro não era capaz de ler os pensamentos do 

rapaz, e assim não ficou sabendo de nada.  

Pela terceira vez, Boots fez uma grande refeição e alimentou os animais. O feiticeiro 

voltou a dizer as palavras mágicas, mas desta vez Boots prestou muita atenção.  

Num instante ele se transformou num grande peixe lustroso que com algumas 

rabanadas alcançou o grande mar.  

Desta vez foi seguido de perto pelos pescadores famintos. Para fugir dos anzóis e 

das redes ele mergulhava cada vez mais profundamente. A cada mergulho via 

muitas coisas novas, e quando chegou ao fundo do oceano... 

Que surpresa fantástica!!! 

Encontrou um esplêndido castelo de cristal reluzente e, dentro do palácio, uma linda 

donzela.  

O pobre peixe ficou nadando em círculo até encontrar a porta. Finalmente encontrou 

e tão logo pensou nas palavras mágicas que ouvira do feiticeiro viu sua forma 

humana novamente devolvida e entrou no palácio.  

A donzela, primeiro ficou com medo, mas depois de olhar bem para ele sorriu.  

- Oh! Eu conheço você – ela disse. 

- Você trabalha para o feiticeiro e ele está muito satisfeito com o seu trabalho.  

- Como é que você sabe, vivendo aqui no fundo do mar? – Perguntou Boots.  

- Eu sei o que eu sei – Ela respondeu. Sou a filha do feiticeiro e conheço todos os 

segredos do mundo da magia. Por isso ele me mantém aqui prisioneira.  

A filha do feiticeiro quase não se lembrava das belezas da vida terrena e então 

Boots descreveu para ela a beleza das flores, o canto dos pássaros, a beleza da 

neve que cai durante o inverno e os dois estavam tão felizes juntos que quase não 

sentiam o tempo passar.  

Até o dia em que a filha do feiticeiro se deu conta de que logo chegaria o momento 

de seu pai chamar Boots de volta. Então ela que também sabia que sozinha nada 

conseguiria e que precisaria de parceiros que fossem aliados disse ao rapaz: 



- Eu tenho um plano para terminar com a magia maligna do feiticeiro de uma vez por 

todas. 

Boots ficou muito interessado. Era o momento para que ele pudesse reverte a 

situação por méritos, esforços e conquistas conjuntas. Ouviu com atenção quando a 

moça dizia:  

Que muitos reis estavam endividados com   o feiticeiro principalmente o do seu país. 

Contou como o rei tentando evitar que seu povo sofresse tinha criado essa divida. 

Ele vai ser decapitado se não conseguir pagar no dia certo. E não tem como fazê-lo 

eu sei com certeza. O dia está chegando e ele fica cada vez mais assustado, 

enquanto o feiticeiro mal pode esperar para se tornar o rei de tudo e de todos.  

Quanto o rei deve ao feiticeiro – Boots perguntou. 

- Exatamente o que tu terá ganho ao cabo do seu contrato.  

Ouça bem – disse a moça: 

_ Qdo o feiticeiro o chamar, volte a forma de peixe e retorne. Ele vai devolver sua 

forma humana, pagar o seu ouro e o trato entre vocês está encerrado. Você estará 

livre, dirija-se direito ao castelo real e ofereça todo o seu ouro ao rei. Em troca 

pergunte se você pode acompanhá-lo, disfarçado de bobo da corte, quando ele for 

fazer o pagamento. O rei vai ficar tão aliviado de poder pagar a divida que nem vai 

discutir. Qdo você e o rei se aproximarem da casa do feiticeiro verão um castelo de 

cristal no lugar da caverna, saia na frente e deixe a torre do castelo bem aberta mas 

cuide para o feiticeiro não perceber. Faça tudo para distrair o feiticeiro e não permitir 

que ele perceba os portões abertos. Antes de a noite chegar você vai ter de 

enfrentar um grande perigo, para salvar a sua própria vida. Vai precisar de muita 

coragem e força e deverá enfrentar  

a fúria do feiticeiro. Se conseguir logo eu estarei contigo e juntos seremos capazes 

de transformar tudo isso.  

Era hora de partir. Boots fez o que a moça havia falado. Qdo chegou a beira do 

oceano de fato o feiticeiro cumpriu sua palavras e Boots seguiu direto para o palácio 

do rei. Lá chegando foi logo levado para a sala do trono real. Colocou todo o seu 

ouro à disposição do rei que ficou boquiaberto era a quantidade de ouro que ele 

precisava para salvar sua cabeça e a do seu povo e, Boots continuou:  

- Majestade todo este ouro vos pertence se me conheceres o favor de acompanhá-lo 

vestido de bobo da corte. Tudo parecia estranho ao rei, mas estaria salvo.  

Assim concordou. 



Partiram na manhã seguinte. Boots em seu disfarce dava saltos e cabriolas. Já 

escurecia quando chegaram perto do seu destino. O palácio brilhava à distância. 

Boots correu a frente de cuidou de deixar as portas bem abertas.  

Na frente do feiticeiro fez uma enorme reverencia e começou a fazer aquelas 

palhaçadas com cabriolas e pirueta. Fez o feiticeiro dar enormes gargalhadas com 

suas bobagens.  

De repente uma enorme ventania sopra dentro do castelo. As velas bruxulearam e o 

palácio mergulhou numa profunda escuridão.  

Rapidamente Boots pegou uma tocha e subiu pela vigas para acender o enorme 

candelabro do teto. Mas quando se pendurou nas correntes seu pé escorregou e o 

lustre balançou de um alado para outro espatifando uma das paredes de cristal que 

se partiu em um milhão cacos. 

- Ora seu idiota – disse o feiticeiro – acha que pode destruir assim meus tesouros e 

ficar vivo? – ordeno que seja posto à prova! Vou lhe fazer três perguntas e se não 

souberes responder mandarei cortar a sua cabeça bem como a do seu real senhor. 

Boots lembrando do que sua amada dissera, desceu e encarou corajosamente o 

feiticeiro.  

- Primeira pergunta: Diga-me: onde está minha filha? 

- No fundo do mar – respondeu Boots sem exitar.    

O feiticeiro não podia supor que o bobo da corte soubesse onde estava sua filha e 

pensou alto:  

- Foi só um  palpite de sorte – resmungando.  

Começou a andar freneticamente de um lado para o outro e dizendo palavras 

mágicas que Boots nunca tinha ouvido. No mesmo instante, um bando de moça 

absolutamente iguais umas as outros entrou no palácio  

-Ai está a segunda pergunta:  - Qual dessas é a minha filha? 

Boots esperou calmamente. Logo a moça lhe tocou delicadamente a manga da 

blusa. Ele a puxou para frente e disse: 

- Esta é vossa filha.  

O feiticeiro olhou com ódio para Boots.  

 - Muito bem – admitiu. – a próxima pergunta não será fácil porque tem duas partes e 

se não acertares já saber: mandarei cortar sua cabeça e a do seu real senhor.  

- Aonde está o meu coração? 



A filha do feiticeiro sussurrou no ouvido de Boots enquanto o feiticeiro andava 

freneticamente.  

Boots repetiu em voz bem alta: 

Está dentro de um peixe.  

Segunda parte: você seria capaz de reconhecer este peixe? 

Cem mil peixes entraram nadando no castelo. Quando o peixe certo passou 

nadando a filha do feiticeiro apontou e para espanto do feiticeiro Boots agarrou o 

peixe pela calda e com um único golpe abiu com um corte.  

Enquanto o coração do peixe subia a tona o feiticeiro, todo o seu castelo e todo 

aquele ouro desaparecia.  

O rei que assistira a tudo boquiaberto se aproximou. Cumprimentou Boots e sua 

amada. Ofereceu a eles uma grande extensão de terra pela bravura.  

Boots amorosamente agradece a sua amada pela confiança, pela colaboração e 

também pela criatividade. Ela agradece a Boots pelo seu exemplo e pela coerência 

de suas atitudes para com o seu próprio sonho. Ele lhe diz que ela é sua inspiração 

apesar de serem tão diferentes e, mas talvez por isso juntos poderiam fazer um 

mundo melhor.  

Os animais selvagens voltaram para as floresta. Os peixes para os rios e mares, as 

aves ganharam livremente os céus e todos viveram felizes para sempre.  

Plim, plim, plim esta história acaba assim.  

 

Obs: Um conto de fadas necessita de um tempo para ser digerido e seu efeito 

acontece com o tempo. Agora relaxe e aproveite destes ensinamentos  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A BELA ADORMECIDA 

 

 

Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas 

pouco felizes, porque não tinham concretizado maior sonho deles: terem filhos. 

— Se pudéssemos ter um filho! — suspirava o rei. 

— E se Deus quisesse, que nascesse uma menina! —animava-se a rainha. 

— E por que não gêmeos? — acrescentava o rei. 

Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se 

alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos 

dos bufões, e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. 

Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo 

do parque real. E, de repente, pulou para fora da água uma rãzinha. 

— Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo: Antes que passe um 

ano a senhora dará à luz uma menina. 

E a profecia da rã se concretizou, e meses depois a rainha deu a luz a uma linda 

menina. 

O rei, que estava tão feliz, deu uma grande festa de batizado para a pequena 

princesa. Convidou uma multidão de súditos: parentes, amigos, nobres do reino e, 

como convidadas de honra, as treze fadas que viviam nos confins do reino. Mas, 

quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro-mor correu até o 

rei, preocupadíssimo. 

— Majestade, as fadas são treze, e nós só temos doze pratos de ouro. O que 

faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros convidados, 

poderá se ofender. E uma fada ofendida…  

O rei refletiu longamente e decidiu: 

— Não convidaremos a décima terceira fada — disse, resoluto. — Talvez nem saiba 

que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim, não teremos 

complicações. 

Partiram somente doze mensageiros, com convites para doze fadas, conforme o rei 

resolvera. 

No dia da festa, cada uma das fadas chegou perto do berço em que dormia a 

princesa Aurora e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. 

— Será a mais bela moça do reino — disse a primeira fada, debruçando-se sobre o 



berço. 

— E a de caráter mais justo — acrescentou a segunda. 

— Terá riquezas a perder de vista — proclamou a terceira. 

— Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu — afirmou a quarta. 

— A sua inteligência brilhará como um sol — comentou a quinta. 

Onze fadas já tinham passado em frente ao berço e dado a pequena princesa um 

dom; faltava somente uma (entretida em tirar uma mancha do vestido, no qual um 

garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete) quando chegou a décima 

terceira, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro.  

Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter 

sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a princesa Aurora, que dormia 

tranquila, e disse: — Aos quinze anos a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca 

e morrerá. 

E foi embora, deixando um silêncio desanimador e os pais desesperados. 

Então se aproximou a décima segunda fada, que devia ainda oferecer seu presente. 

— Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só 

para modificá-la um pouco. Por isso, Aurora não morrerá; dormirá por cem anos, até 

a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. 

Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei, decidiu tomar 

providências, mandou queimar todas as rocas do reino. E, daquele dia em diante, 

ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da torre do 

castelo.  

Aurora crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando 

resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa, os súditos a adoravam.  

No dia em que completou quinze anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados 

numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo tivessem até 

esquecido a profecia da fada malvada.  

A princesa Aurora, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a 

andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava 

acesso à parte de cima de uma velha torre, abriu-o, subiu a longa escada e chegou, 

enfim, ao quartinho.  

Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com o fuso uma 

meada de linho. A garota olhou, maravilhada. Nunca tinha visto um fuso.  

— Bom dia, vovozinha.  



— Bom dia a você, linda garota.  

— O que está fazendo? Que instrumento é esse?  

Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar bonachão:  

— Não está vendo? Estou fiando!  

A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da 

velhinha.  

— Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. 

Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso. E, naquele 

instante, cumpriu-se o feitiço. Aurora furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu 

tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento, e seus olhos se 

fecharam.  

Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio.  

Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça.  

Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e 

os pássaros no telhado. 

Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças; 

adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam 

seus cabelos.  

Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar, parou 

também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, 

mergulhado em profundo silêncio.  

Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata. Tão extensa que, após 

alguns anos, o castelo ficou oculto.  

Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira 

hasteada que pendia na torre mais alta.  

Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história da princesa Aurora, a bela 

adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. A princesa Aurora, a 

mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel.  

Alguns cavalheiros, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao castelo. A 

grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por 

vontade própria: os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar: 

seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar, e fechavam as mínimas 

frestas.  

Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, 



machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida.  

Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo 

bisavô a história da bela adormecida que, desde muitos anos, tantos jovens a 

procuravam em vão alcançar.  

— Quero tentar também — disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco 

distante do castelo.  

Aconselharam-no a não ir. — Ninguém nunca conseguiu!  

— Outros jovens, fortes e corajosos como você, falharam… 

— Alguns morreram entre os espinheiros… 

— Desista!  

Muitos foram, os que tentarem desanimá-lo.  

No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade se completavam 

justamente os cem anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara, 

finalmente, o dia em que a bela adormecida poderia despertar. 

Quando o príncipe se encaminhou para o castelo viu que, no lugar das árvores e 

galhos cheios de espinhos, se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes 

carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu 

diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir; e voltou a se fechar logo, após sua 

passagem.  

O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte elevadiça estava abaixada e dois 

guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No pátio havia um grande 

número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos; os cavalos 

que ocupavam as estrebarias dormiam em pé.  

Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia 

sua própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada 

passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira.  

Salões, escadarias, corredores, cozinha… Por toda parte, o mesmo espetáculo: 

gente que dormia nas mais estranhas posições.  

O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de 

ferro que levava à torre, subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia A 

princesa Aurora.  

A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados nos travesseiros, o 

rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou se 

inclinou e deu-lhe um beijo.  



Imediatamente, Aurora despertou, olhou par ao príncipe e sorriu.  

Todo o reino também despertara naquele instante.  

Acordou também o cozinheiro que assava a carne; o servente, bocejando, continuou 

lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos.  

O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia 

murmurar as folhas das árvores. A vida voltara ao normal. Logo, o rei e a rainha 

correram à procura da filha e, ao encontrá-la, chorando, agradeceram ao príncipe 

por tê-la despertado do longo sono de cem anos.  

O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa em casamento que, por sua vez, já 

estava apaixonada pelo seu valente salvador.  

Eles, então, se casaram e viveram felizes para sempre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A LENDA DOS BÚFALOS 

 

 

Bem esta história se origina das dificuldades de se encontrar alimento para um 

grupo tribal de grande porte. Um modo de conseguir carne para o inverno é conduzir 

uma manada de búfalos para o alto de um rochedo, de modo que todos eles caiam e 

possam ser facilmente esquartejados no pé do rochedo. Isto é conhecido como 

"cachoeira dos búfalos". 

Esta história muito, muito antiga, é sobre uma tribo de pés negros que não 

conseguia levar os búfalos até o alto do rochedo. Os búfalos se aproximavam, e 

então, mudavam de direção. Assim, parecia que a tribo não teria nada para comer 

durante o inverno. 

Um dia uma jovem levantou-se cedo, para buscar água para a família, e por acaso 

olhou para o rochedo     onde estavam os búfalos. Ela então disse: "Ah! Se vocês 

chegarem lá em cima eu me casarei com um de vocês".  

Para sua surpresa todos se puseram em marcha.  Essa foi a surpresa número um. A 

surpresa número dois foi quando um dos búfalos, o xamã da manada se aproximou 

e disse: "muito bem, menininha, agora vamos". 

"Oh, não", ela diz. 

"Oh sim" diz ele "você fez uma promessa. Nós mantivemos a nossa parte do trato. 

Olhe para todos os meus parentes aqui - mortos. Agora nós iremos. 

Bem, quando a família acorda, olha ao redor e... onde está Minnehaha? O pai se 

abaixa para examinar o chão - você sabe os índios podem ver pelas marcas dos pés 

- e diz: "Ela se foi com um  búfalo. E eu vou trazê-la de volta". 

Então eles veste seus mocassins, apanha o arco e fecha, e tudo o mais, e parte em 

direção às planícies. Já tinha caminhado um boa distância quando acha melhor 

sentar e descansar um pouco. Ele então se senta, e enquanto pensa no que deveria 

fazer, aparece-lhe uma pega, um daqueles pássaros espertos que têm qualidades 

xamânicas. 

E o índio diz à pega: " Ó belo pássaro, minha filha fugiu com um búfalo?  Você a 

viu? Poder ia procurar aí ao redor, para ver se a encontra em algum lugar das 

planícies? 

E a pega diz: "Bem, há uma bela jovem com um búfalo, agora mesmo, logo ali, bem 

perto". 



"Bem ", diz o homem, "você poderia ir dizer a ela que seu pai está aqui no lamaçal 

do búfalo? 

Então a pega sai voando e encontra a jovem lá entre os búfalos, que estão todos os 

dormindo, enquanto ela costura, ou algo parecido. A pega se aproxima e diz: "Seu 

pai está no lamaçal a sua espera". 

 "Oh ", ela diz, "isso é terrível. Isso é muito perigoso. Esses búfalos vão matar-nos.  

Diga-lhe para esperar, e eu aparecerei. Tentarei dar um jeito nisso".  

Então o búfalo seu esposo, que estava atrás dela, acorda, pega o próprio chifre e 

diz: "Vá até  o lamaçal e me traga algo para beber". 

Ela apanha o chifre e vai, e ali está o seu pai. Ele a toma pelo braço e diz "Venha! 

"Mas ela diz: "Não, não, não! Isto é um tremendo perigo. Toda a manada viria logo 

atrás de nós. Eu vou dar um jeito nisso. Agora deixe-me voltar". 

Assim ela apanha a água e volta. E o búfalo diz: "Fe.fi,fo,fum, eu sinto o cheiro de 

sangue de um índio"- Ela diz: "Não, nada disso". E ele diz: "Ah, sim, com certeza! 

"Então ele dá um berro de búfalos, e todos os búfalos se levantam, começa, a 

executar uma lenta dança de búfalos com as caudas erguidas, e depois se põem em 

marcha e pisoteiam aquele pobre homem até a morte, até que ele desapareça 

inteiramente, transformando-se num monte de pedaços. E se vão. A jovem chora e 

seu esposo búfalo diz: "Você está chorando? 

"Sim", ela diz, "ele é meu pai".  

"Bem", ele diz: "e nós? As nossas crianças lá estão, ao pé do rochedo, nossas 

esposas, nossos pais... e você chora por causa do seu paizinho". 

Ele aparentemente, era um tipo de búfalo que se compadecia,  e disse: Está bem, se 

você conseguir trazer se papai de volta à vida eu os deixarei ir". 

Então ela se volta para a pega e diz: "Por favor, saia bicando por aí e veja se 

encontra um pedacinho do papai". A pega assim o faz e retorna, por fim, com uma 

vértebra, apenas um ossinho. E a jovem diz: "Isto é o bastante". Então ela coloca o 

osso no chão, cobre-o com uma manta e canta uma canção revificadora, uma 

canção mágica, muito poderosa. E então... isso mesmo, surge um homem de sob a 

manta. Ela espia. "É papai, e está bem!" Mas ele ainda não está respirando. Ela 

canta mais algumas estrofes da canção que estava cantando e ele se ergue. 

Os búfalos ficam espantados, e dizem: "Bem, por que você não faz isso para nós? 

Ensinaremos a vocês a nossa dança de búfalos, e quando vocês tiverem matado 



nossas famílias, vocês dançarão essa dança e cantarão essa canção, e todos 

voltaremos a viver de novo".  

E aí está a idéia básica, através do ritual, atinge-se aquela dimensão que transcende 

a temporalidade, aquela dimensão da qual a vida provém e para a qual retorna. 

 

 

Livro: O poder do Mito - Joseph Campbell, São Paulo, Palas Athena, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A LINHA MÁGICA 

 

 

 

Era uma vez uma viúva que tinha um filho chamado Pedro. O menino era forte e  

são, mas não gostava de ir à escola e passava o tempo todo sonhando acordado.  

- Pedro, com o que você está sonhando a uma hora dessas? - perguntava-lhe a 

professora. 

- Estava pensando no que serei quando crescer - respondia ele. 

- Seja paciente. Há muito tempo para pensar nisso. Depois de crescido, nem tudo 

é divertimento, sabe? - dizia ela. 

Mas Pedro tinha dificuldades para apreciar qualquer coisa que estivesse fazendo no 

momento, e ansiava sempre pela próxima. No inverno, ansiava pelo retorno do 

verão; e no verão sonhava, sonhava, sonhava com passeios de esqui e trenó, e com 

as  fogueiras acesas durante o inverno. Na escola, ansiava pelo fim do dia, quando 

poderia voltar para casa; e nas noites de Domingo, suspirava dizendo: Ah! Se as 

férias chegassem logo!” O que mais o entretinha era brincar com a amiga Lise. Era 

companheira tão boa quanto qualquer menino, e a ansiedade de Pedro não a 

afetava, ela não se ofendia. “Quando crescer, vou casar-me com ela”, dizia Pedro 

consigo mesmo. 

Costumava perder-se em caminhadas pela floresta, sonhando com o futuro. Às 

vezes, deitava-se ao sol sobre o chão macio, com as mãos postas sob a cabeça. E 

ficava olhando o céu através das copas altas das árvores. Uma tarde quente quando 

estava quase caindo no sono, ouviu alguém chamando por ele. Abriu os olhos e 

sentou-se. Viu uma mulher idosa em pé à sua frente. Ela trazia nas mãos uma bola 

prateada, da qual pendia uma linha de seda dourada. 

- Olhe o que tenho aqui Pedro - disse ela, oferecendo-lhe o objeto. 

- O que é isso? -  perguntou curioso, tocando a fina linha dourada. 

- É a linha da sua vida - retrucou a mulher - Não toque nela e o tempo passará 

normalmente. Mas se desejar que o tempo ande mais rápido, basta dar um leve 

puxão na linha e uma hora passará como se fosse um segundo. Mas devo avisá-lo: 

uma vez que a linha tenha sido puxada, não poderá ser colocada de volta dentro da 

bola. Ela desaparecerá como uma nuvem de fumaça. A bola é sua. Mas se aceitar 



meu presente, não conte para ninguém; senão morrerá no mesmo dia. Agora diga 

quer ficar com ela? 

Pedro tomou-lhe das mãos o presente satisfeito. Era exatamente o que queria. 

Examinou Era leve e sólida, feita de uma peça só. Havia apenas um furo de onde 

saía a linha brilhante. O menino colocou-a no bolso e foi correndo para casa. Lá 

chegando. Depois de certificar-se da ausência da mãe, examinou-a outra vez. A 

linha parecia sair lentamente de dentro da bola, tão devagar que era difícil perceber 

o movimento a olho nu. Sentiu vontade de dar-lhe um rápido puxão, mas não teve 

coragem. Ainda não. 

No dia seguinte na escola, Pedro imaginava o que fazer com sua linha mágica. A 

professora o repreendeu por não concentrar-se no seus deveres. “Se ao menos”, 

pensou ele, “já fosse a hora de ir para casa!” Tateou a bola prateada no bolso. Se 

desse apenas um pequeno puxão, logo o dia chegaria ao fim. De repente, a 

professora mandou que todos arrumassem suas coisas e fossem embora, 

organizadamente. Pedro ficou maravilhado. Correu sem parar até chegar em casa. 

Como a vida seria fácil agora! Todos os seus problemas haviam terminado. Dali em 

diante, passou a puxar a linha, só um pouco, todos os dias. 

Entretanto, logo apercebeu-se que era tolice puxar a linha apenas um pouco todos 

os dias. Se desse um puxão mais forte, o período escolar estaria concluído de uma 

vez. Ora, poderia aprender uma profissão e casar-se com Lise. Naquela noite, então, 

deu um forte puxão na linha e acordou na manhã seguinte como aprendiz de um 

carpinteiro da cidade. Pedro adorou sua nova vida, subindo em telhados e 

andaimes, erguendo e colocando a  marteladas enormes vigas que ainda exalavam 

o perfume da floresta. Mas, às vezes, quando o dia do pagamento demorava a 

chegar, dava um pequeno puxão na linha e logo a semana terminava, já era noite de 

Sexta-feira e ele tinha dinheiro no bolso. 

Lise também mudara-se para a cidade e morava com a tia, que lhe ensinava os 

afazeres do lar. Pedro começou a ficar impaciente acerca do dia em que se 

casariam. Era difícil viver tão perto e tão longe dela, ao mesmo tempo. Perguntou-

lhe, então, quando poderiam casar. 

- No próximo ano - disse ela - Eu já terei aprendido a ser uma boa esposa. 

- Pedro. Tocou com os dedos a bola prateada no bolso. 

- Ora, o tempo vai passar rápido - disse, com muita certeza. 



- Naquela noite, não conseguiu dormir. Passou o tempo todo agitado, virando de 

um lado para outro na cama. Tirou a bola mágica que estava debaixo do travesseiro. 

Hesitou um instante; logo a impaciência o dominou e ele puxou a linha dourada. 

Pela manhã descobriu que o ano já tinha passado e que Lise concordara afinal com 

o casamento. Pedro sentiu-se realmente feliz. 

Mas antes que o casamento pudesse realizar-se, recebeu uma carta com aspecto de 

documento oficial. Abriu-a trêmulo, e leu a notícia de que deveria apresentar-se ao 

quartel do exército na semana seguinte para servir por dois anos. Mostrou-a 

desesperado a Lise. 

- Ora - disse ela -, não há o que temer, basta-nos esperar. Mas o tempo passará 

rápido você vai ser. Há tanto o que preparar para nossa vida a dois! 

Pedro sorriu com galhardia, mas sabia que dois anos durariam uma eternidade para 

passar. 

Quando já se acostumara à vida no quartel, entretanto, começou a achar que não 

era tão ruim assim. Gostava de estar com os outros rapazes, e as tarefas não eram 

tão árduas a princípio. Lembrou-se da mulher aconselhando-a a usar a linha mágica 

com sabedoria e evitou usá-la por algum tempo. Mas logo começou a sentir-se 

irrequieto. A vida no exército o entediava, com tarefas de rotina e rígida disciplina. 

Começou a puxar a linha para acelerar o andamento da semana afim de que 

chegasse logo o Domingo, ou o dia de sua folga. E assim se passaram os dois anos, 

como se fosse um sonho. 

Terminado o serviço militar, Pedro decidiu não mais puxar a linha, exceto por uma 

necessidade absoluta. Afinal, era a melhor época de sua vida, conforme todos lhe 

diziam. Não queria que acabasse tão rápido assim. Mas ele deu um ou dois 

pequenos puxões na linha, só para antecipar um pouco o dia do casamento. Tinha 

muita vontade de contar para Lise seu segredo; mas sabia que se contasse 

morreria. 

No dia do casamento todos estavam felizes, inclusive Pedro. Ele mal podia esperar 

para mostra-lhe a casa que construíra para ela. Durante a festa, lançou um rápido 

olhar para a mãe. Percebeu, pela primeira vez, que o cabelo dela estava ficando 

grisalho. Envelhecera rapidamente. Pedro sentiu uma ponta de culpa por Ter puxado 

a linha com tanta freqüência. Dali em diante, seria muito mais parcimonioso com seu 

uso, e só puxaria se fosse estritamente necessário. 



Alguns meses mais tarde, Lise anunciou que estava esperando um filho. Pedro ficou 

entusiasmadíssimo, e mal podia esperar. Quando o bebê nasceu ele achou que não 

iria querer mais nada da vida. Mas sempre o bebe adoecia ou passava uma noite 

chorando, ele puxava a linha um pouquinho para que o bebê tornasse a ficar 

saudável e alegre. 

Os tempos andavam difíceis. Os negócios iam mal e chegara ao poder um governo 

que mantinha o povo sob forte arrocho e pesados impostos, e não tolerava 

oposição. Quem quer que fosse tido como agitador era preso sem julgamento. E um 

simples boato bastava para se condenar um homem. Pedro sempre fora conhecido 

por dizer o que pensava, e logo foi preso e jogado numa cadeia. Por sorte, trazia a 

bola consigo e deu um forte puxão na linha. As paredes da prisão se dissolveram 

diante dos seus olhos e os inimigos foram arremessados à distancia numa enorme 

explosão. Era a guerra que se insinuava, mas que logo acabou, como uma 

tempestade de verão, deixando o rastro de uma paz exaurida. Pedro viu-se de volta 

ao lar com a família. Mas era agora um homem de meia-idade. 

Durante algum tempo, a vida correu sem percalços, e Pedro sentia-se relativamente 

satisfeito. Um dia, olhou para a bola mágica e surpreendeu-se ao ver que a linha 

passara da cor dourada para a prateada. Foi olhar-se no espelho. Seu cabelo 

começava a ficar grisalho e seu rosto apresentava rugas onde nem se podia 

imaginá-las. Sentiu um medo súbito e decidiu usar a linha com mais cuidado ainda 

do que antes. Lise dera-lhe outros filhos e ele parecia feliz como chefe da família 

que crescia. Seu modo imponente de ser fazia as pessoas pensarem que ele era 

algum tipo de déspota benevolente. Possuia um ar de autoridade como se tivesse 

nas mãos o destino de todos. Mantinha a bola mágica bem escondida, resguardada 

dos olhos curiosos dos filhos, sabendo que se alguém a descobrisse, seria fatal. 

Cada vez tinha mais filhos, de modo que a casa foi ficando muito cheia de gente. 

Precisava ampliá-la, mas não contava com o dinheiro necessário para a obra. Tinha 

outras preocupações, também. A mãe estava ficando idosa e parecia mais cansada 

com o passar dos dias. Não adiantava puxar a linha da bola mágica, pois isso só 

aceleraria a chegada da morte para ela. De repente, ela faleceu, e Pedro, parado 

diante do túmulo, pensou como a vida passara tão rápido, mesmo sem fazer uso da 

linha mágica. 

Uma noite, deitado na cama, sem conseguir dormir, pensando nas suas 

preocupações, achou que a vida seria bem melhor se todos os filhos já estivessem 



crescidos e com carreiras encaminhadas. Deu um fortíssimo puxão na linha, e 

acordou no dia seguinte vendo que os filhos já não estavam mais em casa, pois 

tinham arranjado empregos em diferentes cantos do país, e que ele e a mulher 

estavam sós. Seu cabelo estava quase todo branco e doíam-lhe as costas e as 

pernas quando subia uma escada ou os braços quando levantava uma viga mais 

pesada. Lise também envelhecera e estava quase sempre doente. Ele não 

agüentava vê-la sofrer, de tal forma que lançava mão da linha mágica cada vez mais 

freqüentemente.  Mas bastava ser resolvido um problema e já outro surgia em seu 

lugar. Pensou que talvez a vida melhorasse se ele se aposentasse. Assim, não teria 

que ficar subindo nos edifícios em obras, sujeito a lufadas de vento, e poderia cuidar 

de Lise sempre que ela adoecesse. O problema era a falta de dinheiro suficiente 

para sobreviver. Pegou a bola mágica, então, e ficou olhando. Para seu espanto, viu 

que a linha não era mais prateada, mas cinza, e perdera o brilho. Decidiu ir para a 

floresta dar um passeio e pensar melhor em tudo aquilo. 

Já fazia muito tempo que não ia àquela floresta. Os pequenos arbustos haviam 

crescido, transformando-se em árvores frondosas, e foi difícil  encontrar o caminho 

que costumava percorrer. Acabou chegando a um banco no meio de uma clareira. 

Sentou-se para descansar e caiu em sono leve. Foi despertado por uma voz que 

chamava-o pelo nome: Pedro! Pedro! 

Abriu os olhos e viu a mulher que encontrara havia tantos anos e que lhe dera a bola 

prateada com a linha dourada mágica. Aparentava a mesma idade que dia no dia 

em questão, exatamente igual. Ela sorriu para ele. 

- E então, Pedro, sua vida foi boa? - perguntou. 

- Não estou bem certo - disse ele. -  Sua bola mágica é maravilhosa. Jamais tive 

que suportar qualquer sofrimento ou esperar por qualquer coisa em minha vida. Mas 

tudo foi tão rápido. Sinto como se não tivesse tido tempo de apreender tudo que se 

passou comigo; nem as coisas boas nem as coisas ruins. E agora falta tão pouco 

tempo! Não ouso mais puxar a linha, pois isto só anteciparia minha morte. Acho que 

se presente não me trouxe sorte. 

- Mas que falta de gratidão! - disse a mulher - Como você gostaria que as coisas 

fossem diferentes?  

- Talvez se você tivesse me dado uma outra bola, que eu pudesse puxar a linha 

para fora e para dentro também. Talvez, então, eu pudesse reviver as coisas ruins. 



- A mulher riu-se. - Está pedindo muito! Você acha que Deus nos permite viver 

nossas vidas mais de uma vez? Mas posso conceder-lhe um último desejo, seu tolo 

exigente. 

- Qual? - perguntou ele. 

- escolha - disse ela. Pedro pensou bastante. 

- Depois de um bom tempo, disse: - Eu gostaria de tornar a viver minha vida, como 

se fosse a primeira vez, mas sem sua bola mágica. Assim poderei experimentar as 

coisas ruins da mesma forma que as boas sem encurtar sua duração, e pelo menos 

minha vida não passará tão rápido e não perderá o sentido como um devaneio. 

- Assim seja - disse a mulher. - Devolva-me a bola. 

- Ela esticou a mão e Pedro entregou-lhe a bola prateada. Em seguida, ele se 

recostou e fechou os olhos, exausto. 

Quando acordou, estava na cama. Sua jovem mãe se debruçava sobre ele, tentando 

acordá-lo carinhosamente. 

- Acorde Pedro. Não vá chegar atrasado na escola. Você está dormindo como uma 

pedra! 

Ele olhou para ela, surpreso e aliviado. 

- Tive um sonho horrível, mãe. Sonhei que estava velho e doente e que minha vida 

passara como num piscar de olhos sem que eu sequer tivesse algo para contar. 

Nem ao menos algumas lembranças. 

A mãe riu-se e fez que não com a cabeça. 

- Isso nunca vai acontecer, as lembranças são algo que todos temos, mesmo 

quando velhos. Agora ande logo vá se vestir. A Lise está esperando por você, não 

deixe que ela se atrase por sua causa. 

A caminho da escola em companhia da amiga, ele observou que estavam em pleno 

verão e que fazia uma linda manhã, uma daquelas em que era ótimo estar vivendo. 

Em poucos minutos, estariam encontrando os amigos e colegas, e mesmo a 

perspectiva de enfrentar algumas aulas não parecia tão ruim assim, Na verdade, ele 

mal podia esperar. 
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A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS 

 

Fazia um frio terrível; caía a neve e estava quase escuro; a noite descia: a última 

noite do ano.  

Em meio ao frio e à escuridão uma pobre menininha, de pés no chão e cabeça 

descoberta, caminhava pelas ruas.  

Quando saiu de casa trazia chinelos; mas de nada adiantavam, eram chinelos tão 

grandes para seus pequenos pézinhos, eram os antigos chinelos de sua mãe. 

A menininha os perdera quando escorregara na estrada, onde duas carruagens 

passaram terrivelmente depressa, sacolejando.  

Um dos chinelos não mais foi encontrado, e um menino se apoderara do outro e 

fugira correndo.  

Depois disso a menininha caminhou de pés nus - já vermelhos e roxos de frio.  

Dentro de um velho avental carregava alguns fósforos, e um feixinho deles na mão.  

Ninguém lhe comprara nenhum naquele dia, e ela não ganhara sequer um níquel.  

Tremendo de frio e fome, lá ia quase de rastos a pobre menina, verdadeira imagem 

da miséria!  

Os flocos de neve lhe cobriam os longos cabelos, que lhe caíam sobre o pescoço 

em lindos cachos; mas agora ela não pensava nisso.  

Luzes brilhavam em todas as janelas, e enchia o ar um delicioso cheiro de ganso 

assado, pois era véspera de Ano-Novo.  

Sim: nisso ela pensava!  

Numa esquina formada por duas casas, uma das quais avançava mais que a outra, 

a menininha ficou sentada; levantara os pés, mas sentia um frio ainda maior.  

Não ousava voltar para casa sem vender sequer um fósforo e, portanto sem levar 

um único tostão.  

O pai naturalmente a espancaria e, além disso, em casa fazia frio, pois nada tinham 

como abrigo, exceto um telhado onde o vento assobiava através das frinchas 

maiores, tapadas com palha e trapos.  

Suas mãozinhas estavam duras de frio.  

Ah! bem que um fósforo lhe faria bem, se ela pudesse tirar só um do embrulho, 

riscá-lo na parede e aquecer as mãos à sua luz!  

Tirou um: trec! O fósforo lançou faíscas, acendeu-se.  



Era uma cálida chama luminosa; parecia uma vela pequenina quando ela o abrigou 

na mão em concha...  

Que luz maravilhosa!  

Com aquela chama acesa a menininha imaginava que estava sentada diante de um 

grande fogão polido, com lustrosa base de cobre, assim como a coifa.  

Como o fogo ardia! Como era confortável!  

Mas a pequenina chama se apagou, o fogão desapareceu, e ficaram-lhe na mão 

apenas os restos do fósforo queimado.  

Riscou um segundo fósforo.  

Ele ardeu, e quando a sua luz caiu em cheio na parede ela se tornou transparente 

como um véu de gaze, e a menininha pôde enxergar a sala do outro lado. Na mesa 

se estendia uma toalha branca como a neve e sobre ela havia um brilhante serviço 

de jantar. O ganso assado fumegava maravilhosamente, recheado de maçãs e 

ameixas pretas. Ainda 

mais maravilhoso era ver o ganso saltar da travessa e sair bamboleando em sua 

direção, com a faca e o garfo espetados no peito!  

Então o fósforo se apagou, deixando à sua frente apenas a parede áspera, úmida e 

fria.  

Acendeu outro fósforo, e se viu sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Era 

maior e mais enfeitada do que a árvore que tinha visto pela porta de vidro do rico 

negociante. Milhares de velas ardiam nos verdes ramos, e cartões coloridos, iguais 

aos que se vêem nas papelarias, estavam voltados para ela. A menininha espichou 

a mão para os cartões, mas nisso o fósforo apagou-se. As luzes do Natal subiam 

mais altas. Ela as via como se fossem estrelas no céu: uma delas caiu, formando um 

longo rastilho de fogo.  

"Alguém está morrendo", pensou a menininha, pois sua vovozinha, a única pessoa 

que amara e que agora estava morta, lhe dissera que quando uma estrela cala, uma 

alma subia para Deus.  

Ela riscou outro fósforo na parede; ele se acendeu e, à sua luz, a avozinha da 

menina apareceu clara e luminosa, muito linda e terna.  

- Vovó! - exclamou a criança.  

- Oh! leva-me contigo!  

Sei que desaparecerás quando o fósforo se apagar!  



Dissipar-te-ás, como as cálidas chamas do fogo, a comida fumegante e a grande e 

maravilhosa árvore de Natal!  

E rapidamente acendeu todo o feixe de fósforos, pois queria reter diante da vista sua 

querida vovó. E os fósforos brilhavam com tanto fulgor que iluminavam mais que a 

luz do dia. Sua avó nunca lhe parecera grande e tão bela. Tornou a menininha nos 

braços, e ambas voaram em luminosidade e alegria acima da terra, subindo cada 

vez mais alto para onde não havia frio nem fome nem preocupações - subindo para 

Deus.  

Mas na esquina das duas casas, encostada na parede, ficou sentada a pobre 

menininha de rosadas faces e boca sorridente, que a morte enregelara na derradeira 

noite do ano velho.  

O sol do novo ano se levantou sobre um pequeno cadáver.  

A criança lá ficou, paralisada, um feixe inteiro de fósforos queimados. - Queria 

aquecer-se - diziam os passantes.  

Porém, ninguém imaginava como era belo o que estavam vendo, nem a glória para 

onde ela se fora com a avó e a felicidade que sentia no dia do AnoNovo.  

 

Hans C. Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



História que minha avó contava! 

 

 

A  PRINCESA MAIS SABIA QUE O CZAR 

 

 

Era uma vez um czar justo e, portanto sábio. Governava seu povo com sabedoria e 

justiça e todo muito o apreciava. Depois de viver muito anos, pressentiu a morte que 

se aproximava, e, como não tivesse herdeiros, decidiu que quando morresse o seu 

falcão deixaria de comer por três dias e três noites, logo depois disto, ele voaria em 

círculos até atingir um ponto muito alto de onde conseguiria avistar o sucessor de 

sua majestade:  o czar.   

Não demorou muito tempo, o rei veio a falecer, assim, suas palavras tornaram-se 

realidade. O falcão não comeu nem bebeu por três dias, e depois alçou vôo, o mais 

alto que pode e do alto, localizou um pequeno pastor, humilde e maltrapilho que 

possuia apenas um cajado para tocar suas ovelhas.  Quando a corte do czar foi 

notificada do sucessor, ficou indignada e quis retrucar. Entretanto a vontade do 

amado soberano foi respeitada e o jovem eleito tornou-se sucessor do soberano. 

Ele governou com humildade e muito boa vontade. Cresceu e chegou uma hora  

muito importante na vida de um homem:  

Sabem qual é?  

O casamento!  

O jovem deveria se casar. Mas os reis não podem casar-se assim, com qualquer 

uma. As princesas daquela corte e também das cortes vizinhas, foram convidadas e  

deveriam fazer jus àquela nobreza, de forma que, quem de direito, espalhou por 

todos os cantos, que as donzelas interessadas em casar-se, com vossa majestade o 

czar, deveriam submeter-se a três adivinhas. Muitas se candidataram, mas apenas 

três tiveram coragem de ir até o final.  

O czar perguntou para as três: " - muito bem aquela de vocês, que conseguir acertar 

as perguntas será a czarina desta corte”. 

 

 

 

 



1 - O que é maior do que Deus e pior que o Diabo?  

2 – Os mortos comem, e se o homem comer,  morre! 

3 - Os pobres tem de montão e os ricos querem?  
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As três moças pensaram, pensaram, pensaram. O czar benevolente que era, deu-

lhes ainda três dias para que acabassem de pensar. As moças pensaram juntas, 

separadas, mas nada de conseguirem as respostas. Saíram perguntando ao mundo, 

sobre as perguntas, na tentativa de ouvirem aquilo que mais gostariam de saber,  

mas...  qual o que,  ninguém sabia!.  

Aconteceu que no terceiro dia, uma moça camponesa que vivia em meio a natureza, 

no campo a cuidar da sua e das vidas vegetais, soube do fato e pronunciou-se 

dizendo:  eu sei a reposta.  Quero ir até o czar e tentar minha sorte. Quando as 

damas e  os nobres da corte souberam, desdenharam dizendo: - " mas tu, uma 

pobre camponesa não terás a menor chance, do que sabes a não ser da vida no 

campo?!".   

A hora marcada se aproximava e as moças se reuniram no salão real para o 

veredicto. Na hora marcada, o czar então, fez a primeira pergunta e,  esperou pela 

reposta. Porém, nenhuma das três princesas soube responder, foi quando a 

camponesa manifestou-se dizendo:  - " eu sei majestade: A resposta para sua 

pergunta é "NADA".  Nada é maior do que Deus e NADA é pior do que o diabo. O 

Czar ficou impressionado, e continuou com as perguntas. Então responda-me o que 

é, o que é, que os mortos comem e se os vivos comerem certamente morreram? 

Bem majestade, os mortos NADA comem, e se os vivos NADA comerem certamente 

morrerão. O Czar ficou olhando para aquela camponesa pobre e mal arrumada, sem 

prestar-lhe muita atenção. Fez a terceira pergunta:  O que é, o que é, que os pobres 

têm de montão e os ricos querem? os pobres NADA têm e os ricos NADA  mais 

querem. Portanto vossa majestade a resposta para suas perguntas é NADA.  

O Czar ficou impressionado e depois de olhar bem para ela, percebeu que ela era 

uma camponesa bonitinha. Mas... era uma camponesa, assim, resolveu fazer mais 

advinhas: e falou:  bem já que és tão esperta,  talvez saibas me dizer: 

1 -  qual é a distância que existe entre o leste e o oeste?  

2 -  qual é a distância entre o céu e a terra? 

3 - qual é a distância entre a verdade e a mentira?  

Não foi preciso tempo para que a moça respondesse e  ela calmamente respondeu: 

" – bem! 1 -  a distância entre o leste e o oeste é apenas um  dia, pois o sol nasce no 

leste e se põe no oeste. 

2 -  A distância entre o céu e a terra é o percurso do olho humano, girando do céu 

para terra, o olho que olha para cima e olha para baixo circularmente.  



 E, 3 -,  por fim, a distância entre a verdade e a mentira são apenas de quatro dedos, 

ou seja: a distância ente o ouvido que ouve muitas mentiras e os olhos vêem a 

verdade.  

O Czar Impressionado, olhou-a com mais cuidado e assim pôde enxergar o 

encantamento da sabedoria que nela existia, notou o quanto ela era bonita. Casou-

se com ela.  

Na convivência marital, o czar percebeu que de fato a moça era sábia e, então, um 

dia lhe disse: " -  minha querida esposa,  não quero que você divida sua sabedoria 

com ninguém apenas comigo que seu se marido". 

Os anos se passaram com muita felicidade para ambos.  Um dia porém,  o Czar teve 

uma acalorada discussão com sua esposa:  a Czarina,  e irritado ordenou:" 

Vá embora.  Desejo que deixes este castelo para nunca mais voltar. A czarina como 

o amasse, ainda, pediu-lhe jantar em sua companhia, pela última vez e que ela 

pudesse levar do castelo algo de que ela gostasse muito. Ele aceitou.  

Ela ritualisticamente, após o jantar servia-lhe o costumeiro chá de ervas. O Czar, 

após o chá, adormeceu profundamente.  

Ela ordenou aos criados que o colocassem na carruagem rumo à sua antiga casa no 

campo.  

Quando amanheceu o Czar, que havia dormido tranqüilamente a noite inteira 

despertou olhando desconcertado ao seu redor. Começou a gritar: 

Traição! Onde estou?  De quem sou prisioneiro?  de quem?  

- Meu vossa majestade - respondeu a czarina docemente -  

- E que faço neste casebre?  

Ela respondeu: -  vossa majestade permitiu  que eu, ao sair do seu castelo trouxesse 

comigo o que eu mais gostasse e eu o trouxe. Continuando ela disse: "-  meu amor 

por você ó Czar, me fez assim tão audaciosa. E se arrisquei minha vida foi para 

demonstrar o quanto o  amo! 

E foi assim que se uniram novamente e viveram felizes para o resto de suas vidas. 
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A PRINCESA QUE TUDO VIA 

 

Era uma vez uma princesa que conseguia tudo o que queria. É que, no alto da torre 

mais antiga de seu palácio, havia uma sala circundada por doze janelas mágicas. 

Através delas, a princesa podia ver qualquer coisa que se passasse no seu reino e 

até mesmos nos reinos de além-mar. Bastava pensar no que queria ver e olhar por 

uma das janelas; se a primeira delas não lhe mostrasse nada é porque o que 

procurava estava muito longe ou muito bem escondido. Mas logo na segunda ou na 

terceira janela aparecia a imagem desejada. As janelas revelavam desde as alturas 

inatingíveis das nuvens às profundezas da terra e do mar. Nada escapava á 

princesa: ninguém saia do seu reino sem que ela soubesse, nenhum inimigo se 

aproximava sem que ela estivesse prevenida. Assim, era natural que seu poder se 

tornasse cada vez maior e que muitos príncipes pretendessem se casar com ela. 

A princesa, todavia, não encontrava nenhum pretendente à sua altura. É bom dizer 

que, com tanto poder, ela se tornara um pouco arrogante, cheia de si. Decidiu, 

então, lançar um desafio: aquele que conseguisse se esconder dela, pelo menos 

uma vez, se tornaria o seu príncipe consorte. 

Os príncipes e outros nobres foram os primeiros a se apresentar. A princesa dava a 

todos eles três chances. A cada dia podiam tentar um esconderijo diferente. 

Somente no final do dia, ao pôr-do-sol, a princesa subia à torre e consultava suas 

janelas. 

Um dos príncipes pretendentes ouvira falar que “nada mais escondido que agulha no 

palheiro”, e, seguindo à risca a idéia, entrou num paiol de milho e cobriu-se de palha 

de tal maneira que nem mesmo as galinhas que ali vierem ciscar deram pela sua 

presença. Mas bastou a princesa olhar pela primeira janela e ele foi descoberto. 

O príncipe não se deu por vencido: no dia seguinte, mandou que seus servos 

cavassem no sono um túnel profundo, onde ele ficou bem escondido, coberto de 

pedras. E já quase ia se sufocando quando a princesa, no fim da tarde, olhou pelas 

suas janelas e mandou buscar. 

Como ultima tentativa, o príncipe tomou um navio e navegou para uma ilha distante. 

A princesa olhou pela primeira janela e nada viu; olhou pela segunda e nem precisou 

chegar à terceira para mandar um emissário dizer ao infeliz pretendente que suas 

chances estavam esgotadas. 



E depois dos nobres vieram os plebeus. Cada um inventava um esconderijo mais 

extravagante, porém poucas vezes a princesa precisou chegar à segunda janela 

para descobri-lo. Um a um os pretendentes foram sendo dispensados. 

Um dia, um jovem e bravo soldado que voltava de uma guerra num país distante, 

ouviu falar da princesa. Atraído pelo desafio, decidiu ir até o palácio e tentar sua 

sorte. 

 No meio do caminho, deparou-se o soldado com um carneirinho que balia 

desesperado, preso nos arames farpados de uma cera. O rapaz desembaraçou-o 

com cuidado. Vendo-se livre, o agradecido animal assim lhe falou: 

- Eu sou o príncipe dos carneiros. Meu pai, o rei, gostará de recompensá-lo. Pegue 

esse punhado de lã e, quando precisar de mim, esfregue-o, chamando-me. 

O soldado ficou maravilhado com o que ouviu, guardou a lã e seguiu em frente. Logo 

adiante, encontrou uma águia que tentava se livrar de uma armadilha. 

Cuidadosamente ele a soltou e ouvi dela o seguinte: 

 - Eu sou a rainha das águias e você me salvou. Se um dia precisar de ajuda, 

esfregue esta pena e chame por mim. 

O jovem agradeceu o presente e continuou seu caminho. Logo antes de chegar ao 

palácio, sua atenção foi atraída por uma formiga que se debatia numa poça d’água. 

Salvando o bichinho de morrer afogado, mais uma vez ele ouviu: 

- Eu sou a rainha das formigas. Guarde esta folha e, se precisar de algo, esfregue-a 

e chame por mim. 

O soldado guardou também a folha com cuidado, logo chegou ao palácio e pediu 

para ser apresentado à princesa. No dia seguinte, começou a procurar um lugar para 

se esconder, porém todos os esconderijos lhe pareciam óbvios. Lembrou-se então 

do carneirinho. Esfregou o punhado de lã e pediu ajuda para esconder-se. 

Na mesma hora apareceu um rebanho de carneiros. O próprio soldado, maravilhado, 

viu-se transformado em carneiro e misturado ao grupo. 

Ao pôr-do-sol a princesa subiu à torre. Olhou pela primeira janela e nada viu. A 

segunda janela, porém, mostrou-lhe o carneiro e a princesa soube que era ele o 

pretendente. 

Na manha seguinte, retomando a forma humana, o soldado se apresentou à 

princesa, que lhe disse: 

- Entre os carneiros, tu eras o que ficava junto ao pequenino. 



O rapaz reconhecendo que fora descoberto, saiu do palácio, dirigiu-se à orla da 

floresta, esfregando a pena mágica, chamou pela águia. 

Imediatamente a rainha das águias apareceu e transportou-o pelos ares. Levou-o 

até a mais escarpada das montanhas, transformou-o num ovo e misturou-o aos 

demais ovos de seu ninho. Depois, ajeito-se por cima deles, cobrindo-os todos e dali 

não saiu o dia inteiro. 

Naquela tarde, quando a princesa consultou a primeira janela, nada pôde descobrir; 

e nem na segunda, mais a terceira mostrou-lhe o ninho. No dia seguinte, o soldado, 

apresentou-se a ela, ouviu: 

- Entre todos os ovos da águia, tu eras o que ficava mais no centro. 

Vencido mais uma vez, o jovem saiu do palácio, procurou um lugar isolado e, 

esfregando a folha, sua última esperança. Chamou pela rainha das formigas. 

- Desta vez – disse ele, depois de lhe contar sua história -, você tem de pensar num 

esconderijo muito, muito especial. Nada escapa aos olhos da princesa! 

- Nada? – duvidou a formiga. – Pois eu sei de algo que ela não vê! 

E, transformando o rapaz numa formiguinha, levou-o até os aposentos da princesa. 

- Dê um jeito de esconder-se dentro do vestido – aconselhou a formiga. E 

desapareceu. 

O soldado, agora formiga, observou bem a princesa e suas sete pesadas saias. E 

achou melhor subir pelo vestido dela e escorregar pelo decote. E ali, dentro do 

corpete da princesa, ele ficou quietinho, esperando o dia passar. 

Quando a tarde chegou, a princesa subiu à torre. Olhou pela primeira janela e nada 

pode vislumbrar, olhou pela segunda e também nada viu. Tampouco a terceira 

mostrou-lhe alguma coisa e a princesa, já inquieta, passou à quarta janela. E assim 

foi, de janela em janela, até chegar à décima segunda. Entretanto, por mais que 

olhasse, ela não conseguia enxergar o que queria. 

A noite toda ela passou a consultar as janelas. Em vão. Quando os primeiros raios 

de sol iluminaram a torre, a princesa, irritada, gritou: 

- Desisto! Pode aparecer, que eu me caso com você! 

O rapaz saiu, então, de dentro do vestido dela, desceu ao chão, e retomando sua 

forma humana, confessou à princesa seu esconderijo. 

A princesa quis brigar, mas acabou rindo, divertida com a história. O casamento foi 

realizado naquele mesmo dia e os dois foram sempre, sempre felizes. 

 



CREDO DO CONTADOR DE HISTÓRIA 

 

 

“CREIO QUE A IMAGINAÇÃO PODE 

MAIS QUE O CONHECIMENTO. 

 

QUE O MITO PODE QUE MAIS 

QUE A HISTÓRIA 

 

QUE OS SONHOS PODEM MAIS 

QUE OS FATOS. 

 

QUE A ESPERANÇA SEMPRE VENCE 

A EXPERIÊNCIA. 

 

QUE SO O RISO CURA A TRISTEZA. 

 

E CREIO QUE O AMOR PODE MAIS 

QUE A MORTE” 

 

 

ROBERT FULGHUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÁTIMA, A FIANDEIRA. 

 

Numa cidade do mais longínquo Ocidente, viva uma jovem chamada Fátima, filha de 

um próspero fiandeiro. Um dia o pai lhe disse:  

- Vem, filha faremos uma viagem, pois tenho negócios a resolver nas ilhas do mar 

Mediterrâneo. Talvez encontres por lá algum jovem atraente, de boa posição, com 

quem poderias se casar.  

Puseram-se a caminho e viajaram de ilha em ilha; o pai cuidando dos seus negócios, 

enquanto Fátima sonhava com ao marido que logo poderia ter. Mas um dia quando 

estavam a caminho de Creta, levantou-se uma tempestade e o barco naufragou. 

Fátima, semi-consciente, foi arrastada a uma praia perto de Alexandria. Seu pai 

tinha morrido, e ela ficou totalmente desamparada.  

Pedia recordar-ser apenas vagamente de sua vida até aquele momento, pois a 

experiência do naufrágio, e o fato de ter ficado e;<posta a inclemência do mar, 

tinham-na deixado completamente exausta.  

Quando vagava pela areia, uma família de tecelões a encontrou. Embora fossem 

pobres, levaram-na para sua humilde cada e ensinaram-lhe o seu ofício. Desse 

modo Fátima iniciou uma nova vida, e dentro de um ou dois anos, voltou a ser feliz, 

reconciliada com sua sorte. Porém, um dia, quando estava na praia, um bando de 

mercadores de escravos desembarcou e a levou, junto com outros cativos.  

Apesar de lamentar-se amargamente de seu destino, eles não demonstraram 

nenhuma compaixão. Levantam-na para Istambul e a venderam como escrava. Seu 

mundo tinha desmoronado pela segunda vez.  

No mercado havia poucos compradores. Um deles era um homem que procurava 

escravos para trabalhar em sua serraria, onde fabricava mastros para embarcações. 

Quando viu o abatimento da infeliz Fátima, decidiu comprá-la, pensando que poderia 

proporcionar-lhe uma vida um pouco melhor do que teria nas mãos de outro 

comprador.  

Levou Fátima para casa com a intenção de fazer dela uma criada de sua esposa. Ao 

chegar, soube que tinha perdido seu dinheiro quando um carregamento fora 

capturado por piratas. Não podia enfrentar as despesas que lhe davam os 

empregados, e assim ele, Fátima, sua mulher acaram sozinhos com as pesadas 

tarefas de fabricas mastros.  



Fátima, grata ao seu patrão por tê-la resgatado, trabalhou tão arduamente e tão bem 

que ele lhe deu a liberdade e ela passou a ser sua auxiliar de confiança. Assim, 

chegou a ser relativamente feliz em sua terceira profissão.  

Um dia, ele lhe disse:  

-Fátima, quero que vás a Java, como minha agente, com um carregamento de 

mastros; procura vendê-Ios com lucro.  

Ela se põs a caminho, mas, quando o barco estava diante da costa chinesa, um 

tufão o fez naufragar. Mais uma vez, Fátima se viu jogada em um país que não 

conhecia. Mais uma vez chorou amargamente, porque sentia que em sua vida nada 

acontecia como esperava. Sempre que tudo parecia andar bem, acontecia algo que 

destruía suas esperanças.  

- Por que será? - perguntou ela pela terceira vez - que sempre que tento fazer 

alguma coisa ela não dá certo? Por que devo passar por tanta desgraça? Como não 

teve repostas, levantou-se da areia e afastou-se da praia.  

Ninguém, na China, tinha ouvido falar de Fátima e de seus problemas. Mas existia 

uma lenda de que um dia chegaria certa mulher estrangeira, capaz de fazer uma 

tenda para o imperador. Como naquela época não existia ninguém na china que 

soubesse fabricar uma tenda, todo mundo aguarda com ansiedade o cumprimento 

da profecia.  

Para ter certeza de que a estrangeira, ao chegar, não passaria sem ser notada, uma 

vez por ano os sucessivos imperadores da China costumavam mandar seus 

mensageiros a todas as cidades e aldeias do país, pedido que toda mulher 

estrangeira fosse levada à corte.  

Exatamente, numa dessas ocasiões, esgotada, Fátima chegou a uma cidade 

costeira da China. Os habitantes do lugar falaram com ela através de interprete, e 

lhe explicaram que devia ir á presença do imperador.  

-Senhora - disse o imperador, quando Fátima foi levada até ele - Sabe fabricar uma 

tenda?  

- Acho que sim - respondeu a moça.  

Pediu cordas, mas não tinham. Lembrando-se dos seus tempos de fiandeira, Fátima 

então colheu linho e fabricou-as. Depois pediu tecido resistente, mas os chineses 

não tinham do tipo que ela precisava. Então, utilizando suas experiências com os 

tecelões de Alexandria, fabricou um tecido forte, próprio para tendas. Percebeu que 

precisava de estacas para a tenda, mas não existiam no país. Lembrando-se do que 



lhe ensinara o fabricante de mastros em Istambul, Fátima fabricou umas estacas 

firmes. Quando tudo estava pronto. deu tratos á bola procurando lembrar de todas 

as tendas Que tinha visto em suas viagens. E uma tenda foi construída.  

Quando a maravilha foi mostrada ao imperador da China, ele se prontificou a 

satisfazer qualquer desejo que Fátima expressasse. Ela quis morar na China, se 

casou com um príncipe atraente. Rodeada por seus filhos, viveu muito feliz até o fim 

de seus dias.  

Através dessas aventuras, Fátima compreendeu que o que em casa ocasião lhe 

tinha parecido ser uma experiência desagradável, acabou sendo parte essencial 

para a sua felicidade.  

 

Contos da tradição sufi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PATINHO FEIO 

 

A mamãe pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho: um cantinho bem 

protegido, no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. 

Mais adiante estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. 

Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, 

após a longa espera, os ovos se abriram um após o outro, e das cascas rompidas 

surgiram, engraçadinhos e miúdos, os patinhas amarelos que, imediatamente, 

saltaram do ninho. 

Porém um dos ovos ainda não se abrira; era um ovo grande, e a pata pensou que 

não o chocara o suficiente. 

Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. 

No entanto, em vez de um patinho amarelinho saiu uma ave cinzenta e desajeitada. 

Nem parecia um patinho. 

Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho, e não outra ave, a mãe-

pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. 

Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só 

um patinho muito, muito feio. 

Tranqüilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que 

viviam nos jardins do castelo. 

Todos parabenizaram a pata: a sua ninhada era realmente bonita. Exceto um. O 

horroroso e desajeitado das penas cinzentas! 

— É grande e sem graça! — falou o peru. 

— Tem um ar abobalhado — comentaram as galinhas.  

O porquinho nada disse, mas grunhiu com ar de desaprovação.  

Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os 

patinhos, perseguiam a criaturinha feia.  

A pata, que no princípio defendia aquela sua estranha cria, agora também sentia 

vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. 

O pobre patinho crescia só, malcuidado e desprezado. Sofria. As galinhas o bicavam 

a todo instante, os perus o perseguiam com ar ameaçador e até a empregada, que 

diariamente levava comida aos bichos, só pensava em enxotá-lo. 

Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos que o 

perseguiam. 



Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns 

marrecos. Foi recebido com indiferença: ninguém ligou para ele. Mas não foi 

maltratado nem ridicularizado; para ele, que até agora só sofrera, isso já era o 

suficiente. 

Infelizmente, a fase tranqüila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude 

do brejo foi interrompida por um tumulto e vários disparos: tinham chegado os 

caçadores! 

Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se 

salvar, escondendo-se no meio da mata. 

Depois disso, o brejo já não oferecia segurança; por isso, assim que cessaram os 

disparos, o patinho fugiu de lá.  

Novamente caminhou, caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. 

Ao entardecer chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta, e ele conseguiu 

entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, se encolheu num 

cantinho e logo  

dormiu. 

Na cabana morava uma velha, em companhia de um gato, especialista em caçar 

ratos, e de uma galinha, que todos os dias botava o seu ovinho. 

Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, 

ficou toda contente. 

— Talvez seja uma patinha. Se for, cedo ou tarde botará ovos, e eu poderei preparar 

cremes, pudins e tortas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte!  

Mas o tempo passava, e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a 

paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos recém-

chegado, foram ficando agressivos e briguentos. 

Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar 

pelo mundo. 

Caminhou, caminhou e achou um lugar tranqüilo perto de uma lagoa, onde parou. 

Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho 

passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento 

suficiente. 

Mas chegou o outono. As folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no 

chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras 

e o vento esfriava cada vez mais. 



Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado, no inverno que se 

aproximava. 

Num final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas 

aves. Tinham as plumas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e 

sinuoso: eram cisnes, emigrando na direção de regiões quentes. Lançando 

estranhos sons, bateram as asas e levantaram vôo, bem alto. 

O patinho ficou encantado, olhando a revoada, até que ela desaparecesse no 

horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito 

queridos. 

Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo. Não 

conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e 

elegantes.  

Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. 

Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. 

O patinho feio precisava nadar ininterruptamente, para que a água não congelasse 

em volta de seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e 

sem esperança. 

Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas 

presas no gelo. 

— Agora morrerei — pensou. — Assim, terá fim todo meu sofrimento. 

Fechou os olhos, e o último pensamento que teve antes de cair num sono parecido 

com a morte foi para as grandes aves brancas.  

Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o 

pobre patinho, já meio morto de frio.  

Quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e levou-o para sua 

casa. 

Lá o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo 

que deu sinais de vida, os filhos do camponês se animaram: 

— Vamos fazê-lo voar!  

— Vamos escondê-lo em algum lugar! 

E seguravam o patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más 

intenções; mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, se 

assustou e tentou fugir. Fuga atrapalhada! 



Caiu de cabeça num balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A 

mulher do camponês começou a gritar, e o pobre patinho se assustou ainda mais. 

Acabou se enfiando no balde da manteiga, engordurando-se até os olhos e, 

finalmente se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. br> A 

cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegara a 

vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, 

divertindo-se muito. 

Meio cego pela farinha, molhado de leite e engordurado de manteiga, esbarrando 

aqui e ali, o pobrezinho por sorte conseguiu afinal encontrar a porta e fugir, 

escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher. 

Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e 

somente parou quando lhe faltaram as forças. 

Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, se abrigando do gelo onde 

encontrava relva seca.  

Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá no alto, voavam muitas aves. Um dia, 

observando-as, o patinho sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar. 

Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou. Voou. 

Voou longamente, até que avistou um imenso jardim repleto de flores e de árvores; 

do meio das árvores saíram três aves brancas. 

O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes, e se sentiu invadir por uma 

emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. 

— Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas — murmurou. — Talvez me 

humilhem e me matem a bicadas, mas não importa. É melhor morrer perto delas do 

que continuar vivendo atormentado por todos. 

Com um leve toque das asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou 

tranqüilamente na água. 

— Podem matar-me, se quiserem — disse, resignado, o infeliz. 

E abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem 

refletida na água, e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era a 

criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas 

brancas, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. 

Ele era um cisne! Um cisne, como as aves que tanto admirava. 

— Bem-vindo entre nós! — disseram-lhe os três cisnes, curvando os pescoços, em 

sinal de saudação.  



Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e 

atormentado se sentia agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho! 

Mas, não! Não estava sonhando. Nadava em companhia de outros, com o coração 

cheio de felicidade.  

Mais tarde, chegaram ao jardim três meninos, para dar comida aos cisnes. 

O menorzinho disse, surpreso: 

— Tem um cisne novo! E é o mais belo de todos! E correu para chamar os pais. 

— É mesmo uma esplêndida criatura! — disseram os pais. 

E jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne  

escondeu a cabeça embaixo da asa. 

Talvez um outro, em seu lugar, tivesse ficado envaidecido. Mas não ele. Seu 

coração era muito bom, e ele sofrera muito, antes de alcançar a sonhada felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS DOIS COMPADRES 

 

 

Em terreiro de Orubás, lembrava a Nega Julia, também vivia a gente que não era do 

"Povo Santo" e que não pertenciam à religião dos Orixás, mas com o tempo ...o filho 

de uma filha de cabeça de Obatalá, cresceu junto com o filho do Senhor da fazenda, 

desde de pequenos andavam juntos, e se gostavam. Eram amigos.  

Os dois amigo sairam pra fazer caminhada. Zeca que era fio de Oxalá disse: vamos 

sinhozinho fazê nossa periginação pele esse mundão de Orumilá sem medo, pru 

mode Oxalá está com nóis, onde nóis fô. O outro só olhou pro amigo com ar de 

desdem mas nada respondeu.  

(A contadora de história aqui pára, respira e como se tivesse buscando na memória 

a história demora um pouco pra encontrá-Ia, masca um pouco do fumo e traz na 

boca e ... )  

Nisso ia chegando a noite, e eles subindo morro e descendo morro até que 

encontraram pelo caminho uma veia choupana, muito pobre, tão pobre que tinha 

mais buraco do que paia no telhado. Seu dono era um capiar parpérrimo, que vivia 

mais a mulhê e uma penca de fios. Esse homem era fazedô de corda. Mas a 

pobreza era tanta, e a miseria tamanha, que ele mar conseguia o pão de cada dia 

pra sustentá tanto minino.  

O Nego Zeca ao espiá a vida do homem disse. Ei sinhozinho como é duro sê pobi. É 

triste. Oia só o miseraver num tem nem fio para mode fiar a corda. Oia as crianças 

tudo barriguda e de pinguelo de fora correndo pra lá e pra cá. E a muié tamém vive 

buchuda Ora ... (resmungos).  

Bem sinhozinho parece que se compadeceu e disse: a vista de tanta pobreza 

anssim eu vô dá presse home 200 contos de réis para ele compra materiá e fazê 

mais corda e vendê mais. Quem sabe ele se apruma.  

O nego Zeca ficou orguiso (orgulhoso) de seu amigo e disse: Ô sinhozinho que 

maravia homem, mas tome atendo no que lhe digo Não dê esse dinheiro em seu 

nome não sinhozinho, Dê em nome de Oxalá. O outro imediatamente respondeu que 

Oxalá o Quê Nego! Esse dinheiro é meu, saiu do meu borso Ora! Quem vai dá sou 

eu, que cunversa é essa de Oxalá Ara SÔ! T 



Ara SÔ dexa de prosa. Vamo lá. E o sinhozinho falou ao fazadô de corda. Oia aqui 

eu vou te dar 100 conto de réis pro cê se aprumá. Home de Deus. Vê lá o que ocê 

vao faze com tanto dinheiro.  

O fazedô de corda ficou espantando. Nossa Sora da Conceição, sô, quanto dinheiro. 

Chegou em casa e enquanto pensava no que ia fazer com tanto dinheiro guardou o 

dinheiro numa barrica veia, sabe? Um tunel, que tava por lá jogado, e dispois ele 

saiu pra pensar o que fazer com aquela dinherama.  

Aconteceu que naquela tarde passou um vendedor gritando: - quem tem barrica pra 

vender, Compro barrica. A mulher do fazedô de corda ou ouvir aquilo e vendo 

aquele trem ali sem necessidade e sem serventia vendeu a barrica por qualquer 

tostão que era miô que nada. né mesmo.?  

O homem o tar do fezedô de corda quando chegou em casa foi logo perguntando 

muiê cadê a barrica daqui muiê? Ela respondeu eu vendi homi, tava aí sem 

prestança pra 

nada ora, eu vendi por esse tostão qui pelo meno dá pra comprar um caneco de 

farinha. 

O fazedo de corda, ficou danado da vida e saiu à procura do tar do homê mais que 

home que nada ele até soube que o comprador nem era dali. Vorto"pra casa numa 

tristeza só. E tudo continuo iguarzinho que nem que era dantes. Uma pobreza 

danada, uma miséria, mar dava pra quela mininada toda comê. No outro ano os dois 

homis passaram pro lá de novo sô! Ah! dizia o sinhozinho rico: - o fazedô de corda 

deve ter aproveitado bem o dinheiro né Nego leca? Agora a casinha dele deve ser 

um bucadinho miô ne mesmo? Vamo assuntá.  

E ao chegarem ao vilarejo encontraram a mesma casa, pobi, pobi, aquela mininada 

amarela e buchuda. Cruz credo disso o sinhozinho rico, ora o que foi que esse homi 

fez cum dinheiro sô? o Nego leca quando vistô aquilo disse: oi qui sinhozinho sunta 

bem. Eu num ti falei que era pro cê dá o dinheiro em nome de Oxalá? Home. Ocê 

num mi ouviu ...  

Que Oxalá quê? , Nego deixa de sê bobo. O dinheiro é meu sai do meu borso Só 

ora. Conversa fiada. aia aqui fazedô de corda eu vou te dá de novo 200 conto de 

réis, e dessa veiz ... , oia pru favô, vê lá o que ocê vai fazê com esse dinheiro hem!  

A fazêdo de corda pensa: vô botá esse dinheiro no borso daquela· capa que 

ninguém nunca nem usa, que tá pindurada no prego. T á certo que ela tá mais veia 

que anda pra frente, mas nela ninguém mexe nela .  



... também com esse sor carticante que faiz aqui. ... Chamou a muié: VÔ deixa esse 

dinheiro bem guardado até eu sabê o que faze dele. E a pobreza continuava, a 

meninaiada chorando de fome a muê buchuda e o sor queimando o chão e 

casticando aquele sertão.  

aia sô sei dizê, que de repente entrô uma águia, pelos buraco na paia do telhado, e 

numa ligeireza danada agarra com o bico a tar da capa veia e sai pelos ares.  

A muiê que viu tudo ficô desesperada e grita, vorta aqui trem, ô trem ruim danado 

só, devorve a capa ave de repina. E águia ó ... nem te ligo.  

Não muiê num credito numa coisa dessa sôo E com as mão na cabeça ele pensô: só 

pode sê Tranca Ruas.  

Pausa.  

Outro ano de passôou, e os dois vortaram, achando que agora sim, pensava o 

sinhozinho. Ora agora esse fazedô de corda deve ter miorado de vida. Mas quar o 

que ... , qui nada gente. O sinhorzinho rico ficou descorsoado. E o Nego Zeca falou: 

eu te disse sinhorzinho! Eu te disse que era pra voismecê dá o dinheiro em nome de 

OXALÁ, mais num quis ouvir. .. (masca fumo mais um pouco).  

Que diacho! tanto dinheiro que eu dei prele, tanto, ele vai perdê. Eu que num vô dá 

mais nada.  

Entonces, o Nego Zeca retrucou bem fazedô de corda eu num tenho nada mais 

tenho aqui um bucado de chumbo. Um pouco de chumbo que eu vou dá procê. Mais 

oia aqui eu tô te dano isso aqui, mais num em meu nome não heim! É em 

nome de Oxalá. Num esquece rebece esse chumabo em nome de Oxalá, o maior 

dos Orixás.  

O fazedô de corda, ficou foi com uma cara de ipregunta danada, num sabe? E 

pensô. O que que eu vou fazê com esse chumbo. SÔ? Esses minimo tudo com 

fome, essa casa se acanbando. Etá pobreza desse povo, viu gente. Nossa Sora sôo 

Mais acunteceu Qui um dia apareceu um homem gritando, compra-se chumbo, 

compra-se chumbo, então o compradô gritava compro chumbo, compro cumbo. O 

fazedô de corda quando ouviu aquilo, pensô será que tô ouvindo dereito, Mas pra 

que esse home que chumbo Oxalá? De quarque forma vô lá vê. O comprador quis 

comprar, mais o fazedô de corda, pensô: Ara sô, quanto vou cobra nisso, Isso num 

serve pra nada. Que que se faiz com chumbo assim. O comprador falou: eu quero 

esse chumbo pra pesca e já que o sr. num que pagamento, assim que eu pesca o 

primeiro peixe ele é seu. Tá certo?  



Pois si tá respondeu o fazedô de corda. Certissimo!!!  

O homem e na pescaria pesco um peixe grande, mais tão grande, era desse 

tamanho (abriu os braços) e conforme o trato deu o peixe pro fazedô de corda. Vichi 

que alegria era peixe pra todo lado, peixe ensopado, peixe frito peixe seco, peixe, 

peixe, peixe, e o peixe durou por meses, ea um cherô de peixe na ardeia toda, todo 

mundo cumeu pexe .. Quando a muiê do fazedô de corda foi limpa o peixe, tirou as 

tripa e junto com ela achou uma pedra grande (abre as duas mãos para mostrar o 

tamanho da pedra), que brilhava muito, mais muito mesmo, e a mulhe logo chamou 

os mininos, aquele meninada toda e deu preles brinca, a tar da peda. E os mininos 

se adivertia com a peda. Jogava pra lá, jogava prá cá. E por mais que a peda 

pegasse a pueira do sor ela num dexava de bria, deixava nada!  

As criança quando se recoia pra durmir largava a pedra no quintar e perto da aldeia 

tinha uma grande fazenda, com senhô ferdal muito rigoroso, intão o  

Senhor como num consiguia durmi direito à noite, ficou a noite na janela e viu uma 

coisa briando, briando, tanto que ele quis saber o que era aquilo. No dia seguinte 

mandou o capataz saber o que era , do que se tratava. o fazedô de corda foi levado 

à frente do senhoril que quando viu a pedra ficou maravilhado e disse Nossa isso 

aqui é um diamante e o maior que se tem noticias. Bem, que compro sua pedra te 

dou agora 150 mil contos de réis e todo mês eu te dou 3 mil contos de réis até eu 

pagar toda a pedra.  

o fazedô de corda num sabia nem o que fala. Nossa sora sôo Cum tanto dinheiro ele 

tratô logo de por um negôcio, ele gostava e fazê negocio, comprou um monte de 

trem e de tudo quanto é diversidade e botou lá, no seu armazém, enfeitou todo. E 

oia!. .. (pausa) tudo vendia loguinho, e quando vendia ele comprava mais, e mais, e 

vendia tudo. Logo as crianças tinham ropa e comida dereito, tinha brinquedo. O 

fazedô de corda fez toda Sexta feira ebós pra oxalá, preparando ele mesmo a 

comida preferida e riscando o ponto do Orixá. Mais, oia que, sabe o que acunteceu? 

um dia apareceu um homem vindo de longe vendê barrica e o comerciante comprou 

as barricas e sabe o que ele achou dentro? Nossa Senhora da Conceição (rizadas).  

Outro dia ele juntou-se com otros cumpadi e foram caçar pra mode fazê os Ebós, 

subiram numa montanha arta, arta que só, e de repente o fazedô de corda encontra 

um ninho, sabe de quem? (rizada) da águia e no ninho, sabe o que tava? (rizada) a 

capa velha e no borso aduvinha o que tava lá do mesmo jeitinho? Etá OXALÁ, 

ORIXANLÁ - Divina Providência!!! (RIZADAS)  



Isso é que é Pai (rizadas)  

Pé de pato pé de pinto quem quisé que conte outras cinco!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPUNZEL 

 

 

Era uma vez um casal que há muito tempo desejava inutilmente ter um filho. Os 

anos se passavam, e seu sonho não se realizava. Afinal, um belo dia, a mulher 

percebeu que Deus ouvira suas preces. Ela ia ter uma criança! 

Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver, no 

quintal vizinho, um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas 

hortaliças. Mas em torno de tudo se erguia um muro altíssimo, que ninguém se 

atrevia a escalar. Afinal, era a propriedade de uma feiticeira muito temida e 

poderosa.  

Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos 

mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e 

fresquinhas que abriram seu apetite. E ela sentiu um enorme desejo de provar os 

rabanetes. 

A cada dia seu desejo aumentava mais. Mas ela sabia que não havia jeito de 

conseguir o que queria e por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto 

doentio, até que um dia o marido se assustou e perguntou: 

— O que está acontecendo contigo, querida?  

— Ah! — respondeu ela. — Se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou 

morrer logo, logo!  

O marido, que a amava muito, pensou: “Não posso deixar minha mulher morrer… 

Tenho que conseguir esses rabanetes, custe o que custar!”  

Ao anoitecer, ele encostou uma escada no muro, pulou para o quintal vizinho, 

arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mais 

que depressa, ela preparou uma salada que comeu imediatamente, deliciada. Ela 

achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte seu desejo de 

comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu-lhe que 

iria buscar mais um pouco. 

Quando a noite chegou, pulou novamente o muro mas, mal pisou no chão do outro 

lado, levou um tremendo susto: de pé, diante dele, estava a feiticeira. 

— Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão, para roubar meus 

rabanetes? — perguntou ela com os olhos chispando de raiva. — Vai ver só o que te 

espera!  



— Oh! Tenha piedade! — implorou o homem. — Só fiz isso porque fui obrigado! 

Minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-

los, mas tanta vontade, que na certa morrerá se eu não levar alguns!  

A feiticeira se acalmou e disse:  

— Se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma 

condição: irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse 

sua própria mãe, e nada lhe faltará. 

O homem estava tão apavorado, que concordou. Pouco tempo depois, o bebê 

nasceu. Era uma menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante, deu à criança o 

nome de Rapunzel e levou-a embora. 

Rapunzel cresceu e se tomou a mais linda criança sob o sol. Quando fez doze anos, 

a feiticeira trancou-a no alto de uma torre, no meio da floresta.  

A torre não possuía nem escada, nem porta: apenas uma janelinha, no lugar mais 

alto. Quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: 

— Rapunzel, Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças!  

Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro. Quando 

ouvia o chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para 

fora. As tranças caíam vinte metros abaixo, e por elas a feiticeira subia.  

Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou perto da 

torre. Ouviu um canto tão bonito que parou, encantado. 

Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua doce voz. 

Imediatamente o príncipe quis subir, procurou uma porta por toda parte, mas não 

encontrou. Inconformado, voltou para casa. Mas o maravilhoso canto tocara seu 

coração de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias, querendo 

ouvi-lo outra vez. 

Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a 

feiticeira aproximar-se da torre e gritar: “Rapunzel, Rapunzel! Joga abaixo tuas 

tranças!”. E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças.  

“É essa a escada pela qual se sobe?”, pensou o príncipe. “Pois eu vou tentar a 

sorte…”. 

No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e, bem embaixo da 

janelinha, gritou:  

— Rapunzel, Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças!  

As tranças caíram pela janela abaixo, e ele subiu.  



Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem.  

Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura e contou como seu coração ficara 

transtornado desde que a ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto 

não a conhecesse.  

Rapunzel foi se acalmando, e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como 

marido, reparou que ele era jovem e belo, e pensou: “Ele é mil vezes preferível à 

velha senhora…”. E, pondo a mão dela sobre a dele, respondeu:  

— Sim! Eu quero ir com você! Mas não sei como descer… Sempre que vier me ver, 

traga uma meada de seda. Com ela vou trançar uma escada e, quando ficar pronta, 

eu desço, e você me leva no seu cavalo.  

Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite, porque a velha costumava vir 

durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava até que um dia Rapunzel, 

sem querer, perguntou a ela:  

— Diga-me, senhora, como é que lhe custa tanto subir, enquanto o jovem filho do rei 

chega aqui num instantinho?  

— Ah, menina ruim! — gritou a feiticeira. — Pensei que tinha isolado você do 

mundo, e você me engana!  

Na sua fúria, agarrou Rapunzel pelo cabelos e esbofeteou-a. Depois, com a outra 

mão, pegou uma tesoura e tec, tec! cortou as belas tranças, largando-as no chão.  

Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e abandonou-a ali, 

para que sofresse e passasse todo tipo de privação.  

Na tarde do mesmo dia em que Rapunzel foi expulsa, a feiticeira prendeu as longas 

tranças num gancho da janela e ficou esperando. Quando o príncipe veio e chamou: 

“Rapunzel! Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças!”, ela deixou as tranças caírem para 

fora e ficou esperando.  

Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a terrível 

feiticeira. Com um olhar chamejante de ódio, ela gritou zombeteira:  

— Ah, ah! Você veio buscar sua amada? Pois a linda avezinha não está mais no 

ninho, nem canta mais! O gato apanhou-a, levou-a, e agora vai arranhar os seus 

olhos! Nunca mais você verá Rapunzel! Ela está perdida para você!  

Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si e, em seu desespero, se atirou pela janela. 

O jovem não morreu, mas caiu sobre espinhos que furaram seus olhos e ele ficou 

cego.  

Desesperado, ficou perambulando pela floresta, alimentando-se apenas de frutos e 



raízes, sem fazer outra coisa que se lamentar e chorar a perda da amada.  

Passaram-se os anos. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto no qual 

Rapunzel vivia, na maior tristeza, com seus filhos gêmeos, um menino e uma 

menina, que haviam nascido ali.  

Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção de 

Rapunzel. Assim que chegou perto, ela logo o reconheceu e se atirou em seus 

braços, a chorar.  

Duas das lágrimas da moça caíram nos olhos dele e, no mesmo instante, o príncipe 

recuperou a visão e ficou enxergando tão bem quanto antes.  

Então, levou Rapunzel e as crianças para seu reino, onde foram recebidos com 

grande alegria. Ali viveram felizes e contentes.  

 

 

Coleção do Irmãos Grimm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O JOVEM E A ESTRELA DO MAR 

 

 

Era uma vez, um escritor que morava numa praia tranquila, junto a uma colônia de 

pescadores. Todas as manhãs ele passeava a beira-mar, para se inspirar e de tarde 

ficava em casa escrevendo. 

Um dia, caminhando na praia ele viu um vulto que parecia dançar. Quando chegou 

perto era um jovem pegando na areia as estrelas-do-mar, uma por uma, e jogando 

novamente de volta ao oceano. 

- Por que você está fazendo isso? – perguntou o escritor. 

- Você não vê? Disse o jovem. – A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas vão 

secar no sol e morrer, se ficarem aqui na areia. 

- Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praia por esse por esse mundo 

afora, e centenas de milhares de quilômetros de praia por esse mundo praias. Que 

diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano. 

A maioria vai parecer de qualquer forma. 

O jovem pegou mais uma estrela na areia, jogou de volta ao oceano, olhou para o 

escritor e disse: 

- Pra essa eu fiz  diferença. 

   Naquela noite o escritor não conseguiu dormir nem sequer conseguiu escrever. De 

manhãzinha foi para a praia, reuniu-se ao jovem e juntos começaram a jogar as 

estrelas no mar de volta ao oceano. 

Espero que você seja um dos que querem fazer deste universo um lugar melhor 

devida ä sua presença. Assim sendo aguardo a sua chegada para juntos podemos 

jogar estrelas-do-mar de volta ao oceano.  

 

A Visão do Futuro 

Aikidô das Sabedoria 
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