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A contação de histórias, processo de interação entre quem conta e quem ouve contar,
construindo interações a partir da linguagem oral e especificamente corporal, constitui-se neste
artigo, como ponto principal da discussão que se pretende desenvolver. O ponto de vista para
analisar tais interações mediadas pela voz são ações de dois contadores de histórias (contador e
contadora) que usam voz, presença física e expressão corporal para verbalizar e expressar
repertórios de textos que se estabelecem como orais, mesmo o oriundo da escrita.

Dois contadores de histórias, um homem e uma mulher, cada um com seu contar de
características próprias, atuando em espaços e tempo diversos serão analisadas no que se refere
ao gesto, à voz, considerando a sua interação com seus ouvintes, participantes da performance.
Para Paul Zumthor (1997) essa troca mediada pelo texto constitui-se em corpo e voz, gesto,
mímica, na interação que se cria também através das formas de dizer o texto escolhido. Esse
conceito de performance também é expresso no que se refere à presença de quem fala e de quem
ouve. A voz traz o texto que é partilhado com os participantes da performance, que conjuga não
só a ação de quem vocaliza o texto, de quem expressa o texto. Também é considerada a
participação dos que recebem, ouvem, interagem de alguma forma com quem vocaliza o texto.
Apoiado nessa visão de performance, pode-se considerar a contação de histórias como um
acontecimento social em que se dão, em simultaneidade, a vocalização e recepção do texto
narrativo. Segundo Zumthor, (1997: 33),

a performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente, aqui e
agora, transmitida e percebida. Locutor e destinatário, e circunstâncias (quer o texto, por outra via,
com a ajuda de meios linguísticos, as represente ou não) se encontram concretamente
confrontados, indiscutíveis. Na performance se redefinem os dois eixos da comunicação social: o
que junta o locutor ao autor; e aquele em que se unem a situação e a tradição.

Um aspecto importante referente à performance aqui referido é a comunicação que se
estabelece no diálogo entre o contador e seus ouvintes, referendando a troca que se registra na
produção oral do texto pelo contador e na respectiva recepção dos seus ouvintes,
presentes/participantes da ação de contar. Outro ponto referido pelo autor e que interessa à
análise que se pretende aqui desenvolver é a relação locutor (quem transmite a mensagem) e o
destinatário (aquele que recebe/troca essa mensagem). O contador e a contadora de histórias aqui
analisados realizam performances de natureza diferentes, pelo fato de o contador trabalhar o seu
repertório a partir da sua capacidade de memorizar os textos e a partir desse acervo de textos que
sabia de cor, fazer uso deles na ocasião que considerava adequada. A contadora em pauta
escolhe, entre os livros da biblioteca em que atua, aquele a ser apresentado (através da leitura do
texto e das imagens) aos seus ouvintes. A interação com os seus públicos constitui-se como ponto
de convergência entre os dois contadores. Não se pretende neste texto comparar as atuações dos
dois contadores pesquisados. Observam-se aspectos das performances de cada contador
pesquisado, no que se refere a formas de dizer, gestos, escolhas dos textos em função do público
presente, entre outros aspectos que compõem uma ‘identidade’ de cada ator/contador na ação e
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interação favorecida pela oportunidade de coordenar uma reunião onde se conta e ouve histórias,
entre outros textos orais.

Neste texto, pretende-se analisar performances dos contadores mencionados, em separado,
uma vez que as performances mencionadas foram registradas em momentos diferentes e em
situações de pesquisa diversas, visando a observar formas como cada um lida com seu repertório
de textos orais e escritos e expressa-os através do corpo, do gesto, da voz e das formas de dizer.
Observam-se aspectos dessa vocalidade ao conduzir a performance. Segundo Zumthor (1997:
13), “a voz ultrapassa a palavra”. A voz traz o texto, mas este não é parte dela. “A linguagem
transita na voz sem deixar traço”. O autor prefere o termo ‘vocalidade’ em lugar de ‘oralidade’,
considerando que “vocalidade é a historicidade de uma voz: o seu uso” (Zumthor 1993: 21).

Nas performances a serem mencionadas observam-se essa vocalidade, como forma de dizer
um texto que se faz particular de cada um que oralmente traz texto. Elege-se aqui essa ação de
dizer e ser ouvido, ser visto ou mesmo só percebido, apoiada pelo gesto, pela mímica de quem
diz e de que recebe o contar, pelos textos orais e escritos que conjugados aparelham a forma de
contar, de constituir a performance. De acordo com Sisto (2001: 46), “contar não é só dizer um
texto”. Nesse uso da voz estão integrados aspectos de interação com quem ouve/participa da ação
de contar, reforçando que o contar subentende a recepção. Quem ouve contar interage com o
contador e principalmente com o texto vocalizado inspirado pela vivência que o dizer sugere.

Yunes (2012: 66) discutindo as narrativas vocalizadas pelos contadores de história, a firma
que “a intimidade com as narrativas vai forrando o solo das linguagens e certas sonoridades
(ressonâncias) penetram coração e mente dos ouvintes”. Ouvir contar é receber de presente,
através de uma voz que doa o texto que já calou fundo no coração de quem conta. É uma ação
motivada por uma troca afetiva. A autora defende, a exemplo de Zumthor (1997) que, entre
outras formas de dizer, a contação de histórias é desencadeada por que conta, mas só se
integraliza com a recepção/acolhida de quem ouve/vê contar. A interação faz-se necessária. “No
silêncio, vai se desenhando a narrativa pela voz do contador e pelo repertório anterior do ouvinte”
(Yunes 2012: 71). Para exercer uma compreensão desse processo faz-se necessário que o ouvinte
já traga consigo uma sensibilidade para ouvir, completando a conexão que se abre ao ser dito o
texto.

1. Sobre o contador de histórias participante da pesquisa.

O contador pesquisado pode ser designado como um contador de histórias tradicional, Seu
Manoel Domingos, de Mogeiro, Paraíba, que contava histórias por puro prazer de contar e porque
as pessoas gostavam de ouvi-lo contar. Na segunda parte, analisa-se o contar de uma mediadora
de leitura Cáthia de Andrade, de João Pessoa, que faz uso da contação de histórias visando a
aproximar livros e leitores, em uma pequena biblioteca. Os aspectos escolhidos, especificamente,
para serem analisados neste artigo quanto às performances dos dois contadores são: a) o espaço
do contar, b) o gestual, c) o repertório de cada um, contador e contadora observados.

Radicado no interior da Paraíba (infelizmente já falecido), Seu Manoel foi alvo de uma
pesquisa que registrou o seu repertório e analisou, entre outros aspectos, a sua forma de dizer, de
contar, de interagir com as pessoas participantes das suas performances. Para contar, considerava
imprescindível um público interativo, que compreendesse o processo do qual estava participando.
Para ele, trocar histórias, dizer anedotas, conversar exigia uma resposta à altura da exigência de,
como concebeu Zumthor (1997), integrar a performance. Isso só aconteceria se tais pessoas
compreendessem a piada, solicitasses, trocassem textos, estivessem cientes de que estava

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2028



participando de uma conversa em que os textos orais tinham lugar e grande possibilidade de
aflorar.

Até o encontro com esta pesquisadora, Seu Manoel nunca havia sido denominado ‘contador
de histórias’ pelas pessoas que participavam nas sessões onde, na conversa, surgiam os textos,
onde o conto, oriundo da conversa, era mencionado e afluía do que estava sendo tratado e, a
partir daí, era apresentado aos presentes. Contava histórias quando queria e/ou quando era
solicitado por alguém do grupo participante da performance ou, como já foi mencionado, quando
da conversa surgia a história que trocava com os seus ouvintes habituais.

Observou-se que na sua ação de contar, de relacionar-se com aqueles que eram os seus
ouvintes naquele momento, contava histórias com o objetivo de divertir os participantes dessas
reuniões e divertir-se também. Assim, não havia para o contador obrigatoriedade na ação de
contar, nem tempo determinado para que tal ação ocorresse. Não tinha contrato como contador a
preservar. Contava quando a ocasião pedia o conto, quando a conversa conduzia à narrativa
quando havia predisposição e interesse dos seus ouvintes para participar da contação. Considere-
se que, para Zumthor (1997), o ponto crucial da performance é essa integração de compreender e
querer dizer (ouvir) quem conta (quem ouve) que se revela, nesse ato interativo, onde o texto oral
é partilhado.

Na convivência diária de Seu Manoel com muitas das pessoas que integravam as suas
performances não foram registradas situações em que, reunidos, contavam e ouviam, trocavam
textos orais, já tendo, anteriormente, sido escolhida a história a ser contada. O repertório de um
contador tradicional está sempre disponível para a sugestão do conto, que se dá no contexto da
conversa em que o grupo se envolve. As histórias contadas, os textos orais vocalizados são
evocados da memória no momento vivido pelo grupo, sugeridos pelo assunto que evoca o texto.
Observe-se que a conversa pode suscitar a contação de histórias ou não. Da conversa, por vezes,
surgiam muitas histórias que se encadeavam. Por vezes somente uma história era contada.
Algumas vezes, havia a conversa, mas nenhuma história era trocada.

Seu Manuel pode ser considerado um contador tradicional, pelo fato de ter construído a
maior parte do seu repertório principalmente ouvindo, participando das performances, trocando,
oralmente, narrativas com outros contadores ou contadoras de histórias.

1.1 Um espaço observado das performances de Seu Manoel

A pesquisa, aqui referida, enfocou o espaço do conto que se criou em torno do contador, em
seu ambiente de trabalho.

Os encontros de Seu Manoel com os seus ouvintes se davam sem obedecer a um horário
preestabelecido, em intervalos do maior movimento do local, no terraço da recepção da
Maternidade de Mogeiro, onde o contador trabalhava, à noite, pela sua função de vigilante
noturno. A sua atribuição era também apoiar, auxiliar em serviços gerais as profissionais de
saúde (enfermeiras/parteiras). Não havia médico plantonista. Por não registrar muitas
ocorrências, o local se transformava em espaço muito propício à contação de histórias. As
enfermeiras deviam manter-se de sobreaviso e assim, permaneciam de plantão, acordadas a maior
parte da noite. Por serem também parteiras, quando havia mulheres em trabalho de parto ou
provindo alguma localidade distante da sede do município, para dar à luz na maternidade, essas
enfermeiras eram ouvintes interessadas, durante o tempo de coleta, na pesquisa do acervo desse
contador. Motorista da ambulância, vizinhos do edifício, parturientes, entre outras pessoas além
da pesquisadora, reuniam-se em volta do contador para conversar, ouvir suas histórias, noite a
dentro, enquanto a interação/animação do grupo se mostrava possível e quando o turno no
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hospital não exigia muito a presença das pessoas daquele grupo. Todos eram cientes de que
aquela reunião dependia do tempo disponível e não da vontade de conversar, de ouvir histórias.

Entre outros acontecimentos registrados, a chegada de algum paciente a casa ou o fato de
alguma mulher que estava na maternidade esperando a hora de nascer o seu bebê constituía, por
vezes, uma quebra na performance, por vezes em franco andamento. Quando a situação era
normalizada, nem sempre se conseguia ou propunha retomar a contação de histórias de onde
havia parado. A performance uma vez quebrada, carecia de muita motivação para ser recuperada.
O grupo retomava a conversa e dela dependia o surgimento ou não de outra história. Por vezes,
‘para animar’, o contador propunha adivinhas.

Os participantes das performances de Seu Manoel eram pessoas adultas, em sua maioria,
que já conheciam grande parte do repertório do contador. Pode-se afirmar que a escuta e
participação se davam mais pelo gosto de ouvir de novo, revisitar o texto já conhecido. Por isso
conhecendo grande parte do repertório do contador, esses ouvintes se davam o direito de escolher
ou sugerir a história a ser contada ou o gênero oral a ser dito que mais agradava àquele
participante. Por sua vez, o contador orientava a sua escolha pela preferência dos seus ouvintes,
mesmo que de vez em quando ele impusesse a sua escolha, o que não constituía, no conjunto das
performances, motivo para desagrado dos participantes.

O contar de Seu Manoel se pautava na interação com seus ouvintes, o caminho traçado por
ele ao contar estava ligado à conquista do gosto para ouvir dos participantes e à sua sensibilidade
na escolha da história a ser contada. A conversa que estabelecia com as pessoas durante a reunião
determinava quais textos que poderiam surgir enquanto estavam ali reunidos. Essa postura na
construção da performance se coaduna com a afirmação de Hindenoch (1997: 10). Segundo esse
autor, “o verdadeiro contador é autor de seu próprio caminho através das histórias que conta. Ele
cria caminhos novos, únicos”. Assim, tanto a vivência do contador quanto dos participantes da
performance poderiam possibilitar a recriação de sequências narrativas nas histórias que estavam
sendo contadas. Ao sabor das experiências dos presentes, as personagens poderiam viver
situações em que a história tomava um novo rumo, sem, no entanto, fazer com que o contador
perdesse o fio da narrativa.

1.2. A formação do repertório

A maior parte do seu repertório era composta e permanentemente construída através dos
recursos da oralidade: ouvindo contar, trocando impressões sobre histórias com outros
contadores. Outras narrativas e outros textos orais foram incluídos no seu repertório através da
leitura de folhetos de cordel que pode ser denominado texto oral, considerando a natureza do
folheto, texto em versos, de tradição oral, composto para ser cantado ou declamado.

Na interação informal eram lembrados textos a serem recontados, surgiam provérbios,
adivinhas, entre tantos textos orais que eram conhecidos do grupo reunido. Por vezes fórmulas
cristalizadas (Calvet, 2011) eram mencionadas pelos ouvintes para que uma história fosse
lembrada ou retomada. O conto, assim, era rememorado a partir da fórmula que fazia parte do
texto já conhecido: “Conta aquela história que diz: abre-te pedra danada!...” para sugerir a
história que compõe o folheto de autoria de Luiz Rodrigues de Lira, intitulado A pedra misteriosa
e os ladrões de Bagdá, uma versão do conto d’ As Mil e uma Noites, Ali Babá e os quarenta
ladrões. Observe-se que o contador não tinha a informação da existência desse conjunto de
narrativas orientais. A história lhe foi contada e, tempos depois, quando já fazia parte do seu
acervo, conheceu o folheto.
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Muitos dos contos que considerava seus e faziam parte do acervo de contos apresentados
nas performaces foi se formando através da interação com outros contadores, através da
oralidade, uma vez que a maior parte do seu repertório era construída na relação com outras
pessoas, ouvindo-as contar, em várias etapas da sua vida. Ouvir e trocar histórias, adivinhas, entre
outros textos orais, era a sua forma de incorporá-los ao seu acervo de textos e passar a utilizá-los
nos momentos em que julgava conveniente. Como tantos contadores de histórias considerados
tradicionais, essa forma de construir um repertório apoiado na memória e na interação de quem
conta com quem ouve contar criava conexões orais significativas com os textos que eram
veiculados. Os contadores de histórias oriundos da tradição oral sentiam-se donos do seu
repertório. A história era por ele considerada sua, sem haver essa preocupação de autoria. Para
Seu Manoel, cada contador construía o seu repertório, ouvindo e podia exercer sobre a história a
transformação que considerava adequada à oportunidade de contá-la.

Contar pressupõe construir, com a palavra, principalmente, formas de ver, de sentir, de
imaginar. O contador reconstrói os fatos que compõem a história ouvida, de acordo com o que a
sua vivência do fato contado lhe sugere em termos de visualização do texto, do gesto, da mímica
apresentada. Cada ouvinte presente recebe a história de acordo com as suas vivências do que está
sendo contado. Yunes (2012: 74) discute:

A narrativa do imaginário, a ficcional que não se compromete com modelos, está
muito próxima da instabilidade de toda origem que na oralidade poderia parecer
uma fraqueza, a da falta de precisão absoluta do dito. Nem a versão mais dura do
estruturalismo submeteu a palavra poética, matéria empregada nos contos.

O contador tradicional reinventa a história a seu modo, adaptando-a ao que é vivido, na
performance, Para ele, são suas as histórias que conta. A interação com os ouvintes também é
matéria de que é feita a história que está sendo contada.

2. Uma nova contadora de histórias

O termo ‘novo contador’ surgiu na França dos anos 1980, quando se acreditava que o ato
de contar histórias havia desaparecido, motivado pela ampla urbanização do país. Os contadores
tradicionais estavam silenciando pela falta de quem lhes ouvisse contar, sendo essa lacuna
motivada pela situação de enfraquecimento dos seus grupos de ouvintes, tantos deles dissolvidos
pelo fato de seus membros deixarem suas comunidades à procura de novos horizontes, buscando,
entre outros motivos, locais mais atrativos, que lhes oferecessem melhores condições de vida e de
trabalho. Fato análogo aconteceu no Brasil, nas décadas de 1960 – 1980 com o folheto de cordel,
quando se anunciou o fim do folheto no Nordeste.

A ausência do contar impulsionou o surgimento de outros contadores. Diferentes dos
contadores tradicionais, esses ‘novos contadores’ buscavam seus repertórios não só nas histórias
ouvidas mas muito mais nos livros, nas histórias registradas por escrito, nas coletâneas de contos.
Esses ‘novos contadores’, muitos deles com formação em artes cênicas, passaram a produzir
performances teatrais, espetáculos de luzes e cores dos contos previamente escolhidos para serem
contados, apresentados. Surgiram os contadores profissionais, com estilo próprio e bem apurado,
com repertório específico, utilizando obras de autores em suas performances, cientes dos direitos
autorais referentes aos textos escolhidos.

Na interface dessas abordagens da contação de história está a contadora pesquisada em
outro espaço do contar. Trata-se de uma jovem contadora de histórias (20 anos) por nome Cathia
(nome fictício) que atua como mediadora de leitura, em uma pequena, porém viva biblioteca de
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uma Organização Não Governamental que apoia crianças em situação de risco social. Esse
espaço dedicado ao incentivo à leitura, que detém um bom acervo de livros de literatura infanto-
juvenil, realiza empréstimo de livros e atende crianças oriundas de famílias de baixo poder
aquisitivo, moradoras em um bairro próximo ao centro de João Pessoa, capital da Paraíba.

Cathia compõe a equipe de mediadoras de leitura da biblioteca. Revezam-se para manter
esse espaço sempre ativo, organizado e disponível. Pelo menos uma vez por semestre participam
de formações de mediadores de leitura, incentivadas pela instituição que mantém a biblioteca. As
suas formas de contar são orientadas em oficinas de formação pedagógica para mediadores de
leitura. Assim, há uma constante atualização da contadora no sentido de aprimorar a sua atuação
como contadora, que se expressa como leitora para incentivar as crianças a lerem muitos títulos
do acervo da biblioteca. O foco dessas ações reside na intenção de favorecer a formação do
hábito de ler nos participantes das suas performances. A intenção de contar é gerada pela
intenção de incentivar a leitura, lotada na biblioteca. As performances acontecem em horário
determinado. Os ouvintes são conhecidos, uma vez que tem frequência diária na instituição. No
entanto, não são os mesmos participantes em cada performance, considerando a diversidade de
crianças atendidas por esse programa de incentivo à leitura.

As crianças, que participam do programa de leitura nessa biblioteca também participam em
outras atividades culturais como canto coral, dança popular. Aprendem um instrumento musical
(percussão, flauta). Alguns desses professores atuam como voluntários. A mediadora de leitura
tem um contrato remunerado com a instituição. Diariamente está na biblioteca, ou pela manhã ou
à tarde, utilizando os livros do acervo nas suas contações de histórias. Assim, o repertório da
contadora está atrelado ao acervo da biblioteca. Ela escolhe os livros a apresentar às crianças e lê
para as crianças visitantes o texto escolhido, apresenta o livro para que incentive as crianças a
retirá-lo por empréstimo para ler em casa.

Pode-se considerar como performance a leitura que a contadora faz dos livros que escolhe
para apresentar às crianças. (Zumthor, 1997) Observa-se que elas acompanham a leitura e
interagem motivados por ela, mesmo isso inclua dizer que não gostaram do texto apresentado.
Gostar do texto é o desencadeador de uma conversa mais longa após a leitura realizada pela
mediadora, e de exclamações enquanto se desenvolve a leitura. A mediadora/ contadora reproduz
as palavras do texto escolhido e divide a sua atenção entre a sua leitura e a observação da atenção
dispensada pelas crianças. Por vezes ensaia parar a leitura antes do final do texto com vistas a
incentivar as crianças a retirarem o livro para lerem em casa. A maior parte das crianças
participantes da contação reage, protesta e não aceita tal ação, forçando que o texto seja lido até o
final.

3. O gestual do contador

Ao iniciar a narrativa, ele procura adequar-se às circunstâncias do contar. Sabendo que o
contar é via de mão dupla composta por quem fala e quem ouve, fica a postos ante o narrar,
adequa a postura física, o gestual, a entonação da voz à narrativa que se avizinha e que passa a
reconstruir e atualizar. A entrada em um tempo mítico sugerido pela história é diferente para cada
contador. Por vezes independe do “Era uma vez...”, herança dos contos de fadas publicados, dos
textos narrativos escritos e referendados pelos textos divulgados como audiovisuais. Outras
formas de dizer também introduzem a narrativa, a exemplo desta forma: “Eu vou contar uma
história, mas uma história muito bonita que aconteceu faz muito tempo...”. O que vem à tona, de
alguma forma, diz respeito a todos os presentes. Os fatos são apresentados, discutidos,
acrescentam-se outros fatos aos anteriores. As narrativas constituem um fio condutor da conversa
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e vice-versa. Dá-se uma complementação, uma vez que uma história traz os exemplos do que foi
falado anteriormente, em outras situações e, por sua vez, o que é mencionado na história é ponto
a ser lembrado e discutido na conversa.

Pode-se reafirmar que contar histórias pressupõe a interação entre contador e ouvintes. A
performance se constrói dessa interação, das trocas que se realizam durante a
vocalização/recepção do texto que está sendo apresentado. A presença física, expressão corporal
do contador, a voz que traz o texto, o olhar que interage com as formas de expressar o texto se
complementam, dão força ao que se propõe contar. O gesto dá relevo e amplia a compreensão do
que o contador anuncia que será contado. O gestual acompanha a contação, reforçando o que vai
sendo dito. Corpo e voz se fundem na construção da performance. As formas de contar incluem a
expressão corporal do contador que por sua vez identificam o contador, criam um estilo próprio
capaz de identificar cada contador.

Sorrin-Barreteau (1982: 37) realizou sua pesquisa sobre “gestos narrativos e linguagem
gestual” com contadores de história Mofus, a norte de Camarões, país africano. O artigo publica
parte do material coletado, neste caso específico, o registro em detalhe em uma performance em
que de cada gesto teve o registro imagético, isolado na contação de uma história. Quadro a
quadro teve sua imagem “congelada” com o respectivo texto oral anexado. A pesquisadora
gravou as imagens do contador enquanto este contava uma história e separou as imagens,
observando, em cada quadro apresentado, a interação da linguagem oral com o gesto que apoiava
aquela frase ou palavra dita. A pesquisa buscava uma linguagem dos gestos, a forma como o
contador integrava texto e gesto corporal, o significado atribuído a essa forma de expressão,
objetivando comunicar-se com os ouvintes. O desenho da silhueta do contador em ação também
foi uma forma de buscar a relação entre o gesto e a palavra do contador ou da contadora para
marcar um estilo de contar de cada contador participante da pesquisa.

É fato que os contadores analisados neste artigo também fazem uso de gestual próprio do
corpo, da face, e cada um interage com os participantes das performances, buscando intensificar
essa interação também com a modulação da voz, formando um conjunto expressivo que envolve
os participantes da performance. Os gestos são ampliados pelos ruídos e pelas reações do público
que participa da contação, interagindo com o contador. Pode-se observar que cada contador
anima a história que conta com o seu estilo de criar uma ambiência para o contar, aproximando
os ouvintes da história à qual dá vida com a sua voz e o seu gestual, contido porém expressivo.

Por permanecerem sentados ao interagir com os participantes, na performance, tanto a
contadora quanto o contador poderiam ser analisados dentro do padrão determinado pela
pesquisadora francesa, anteriormente mencionada. Tanto Seu Manoel como Cáthia, respeitadas as
suas especificidades de contadores, também permanecem sentados enquanto contam as suas
histórias, como os contadores filmados e estudados por Sorin-Barreteau (1982: 37), que
desenvolveu pesquisa alinhada aos estudos de Calame-Griaule (1976). Segundo aquela estudiosa,
a especificidade dessa forma de expressar-se oralidade “pressupõe uma receptividades a tudo que
envolve as performances dos contadores: “gestos, mímicas, entonação, ruídos reações do
público...”. A partir da sua capacidade de dar vida a uma história, o contador pode criar uma obra
original. Esse arcabouço é também constituído pela forma como o contador se apresenta, como
apoia o seu contar em um gestual simples, porém expressivo. A mímica facial sugere outras
leituras do que está sendo contado, a voz que empresta para dar vida às personagens e ao
andamento da narrativa e envolve todo o conjunto da performance, construindo o estilo próprio
de cada contador.

Esse gestual parece quase contido pelo espaço físico ocupado, e delimitado pelo olhar da
pesquisadora. Os contadores africanos registrados pela pesquisadora, encontram-se sentados.
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Esse espaço exíguo ocupado pelo contador pode ser ampliado, por outro lado, pelas trocas
estabelecidas pelo grupo formado em torno do contador. Trata-se de uma ampliação em termos
de espaço criado pela imaginação que o contador recria ao contar, ao realizar a performance.
Zumthor (1997), quando discute essa presença física do contador, elegendo a interação que se
estabelece na performance, chama a atenção para esse “quadrado do contador”, onde cabem o seu
corpo, da cabeça até a cintura, e os seus braços, de uma mão à outra.

“os recitantes tuaregues, cujos gestos se inscrevem no que G. Calame-Griaule
chama “o quadrado do contador”, espaço cujas dimensões extremas vão da cintura
ao osso occipital e de uma mão à outra, estando os braços meio abertos” (Zumthor
1997: 208).

Esse espaço exíguo da performance é determinante para favorecer o contar e as trocas afetivas
que envolvem a sua recepção. Enquanto Cathia inclui o livro nesse quadrado, limitando e
direcionando para ele o movimento, Seu Manoel colocava-se, como os contadores africanos
retratados pela pesquisadora, diante dos participantes da performance sem trazer nada nas mãos
que ficavam livres para os gestos que o texto inspirasse. Os seus gestos eram quase contidos.
Mantendo-se sentado, concentrava na voz a maior força expressiva do texto. Modulava a voz
para expressar o que falava. A voz, integrada ao gesto e ao olhar construíam a performance. O
texto é dito e oferecido aos ouvintes nas formas do dizer que envolve quem ouve fazendo a todos
os presentes parte da ação de contar.

Verbalizar uma escrita, como é o caso da leitura expressiva das narrativas dos livros de
literatura infanto-juvenil, é também considerada, nos dias atuais, contação de história. Observe-se
que para Zumthor (1997), a verbalização da escrita se expressa como uma “falsa oralidade”.
Mesmo considerando essa relação com o livro, no caso da contadora aqui analisada, o autor
refere-se a essa força da voz que aparentemente é menos representativa que o corpo, o gesto, a
mímica:

“Um corpo que fala está aí representado pela voz que dele emana, a parte mais
suave deste corpo e a menos limitada, pois ela o ultrapassa, em sua dimensão
acústica muito variável, permitindo todos os jogos”. (Zumthor 1997: 14)

A presença física de quem conta ganha força expressiva com a voz que emana desse corpo. As
formas de dizer são centradas na voz. No caso da contadora, as formas de envolver os ouvintes
são diversas da forma como o contador mantinha a atenção do seu público. Observe-se que
quando o contador se dispôs a realizar performances na escola, as formas de trazer aquele público
infanto-juvenil à atenção para os textos se aproximou das técnicas usadas pela contadora que
sempre interage com crianças e adolescentes. Enquanto o contador dizia adivinhas, contava
pequenos ‘causos’, fazia silêncios, a contadora diz parlendas, canta alguma cantiga com esse
intento.

Apresentando um conto memorizado, como Seu Manoel, ou contando com o apoio do livro,
como Cathia, esses atributos do narrador fazem parte da ação do contar, dando ênfase e mais vida
ao texto em pauta. O contador, por sempre ter o conto memorizado, e considera-lo como seu,
além de poder criar variações sobre o tema e ampliar ou restringir a narração, tinha mais
disponibilidade de buscar os olhos e identificar a mímica, realizar ruídos e identificar os dos seus
ouvintes. A contadora, por dividir seu olhar entre as páginas do livro e a reação dos participantes,
não podia dispensar o seu olhar totalmente para o seu público. Tanto o contador quanto a
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contadora, cada um na sua especificidade, permitiam pequenas intromissões dos ouvintes, quando
estes faziam alusão a outros contos ou a situações do cotidiano que a história apresentada sugeria.

Observe-se que a contação mediada pelo livro, realizada por Cathia, muitas vezes tem sido
também partilhada com os participantes, considerando que o interesse pelas imagens do livro
prende a atenção dos ouvintes, que se dividem entre o gosto por ver o livro e por ouvir a história
contada. O ritmo do contar muda, quando a atenção dos ouvintes se divide entre o contador e o
livro. Surge assim outro foco. Além do contador, o livro, considerando o principal objetivo dessa
contadora, mediador de leitura, cuja ação de contar é incentivar os ouvintes a buscar a leitura. O
contador tradicional apresenta a história memorizada, para divertir os ouvintes, ou para discutir
uma situação moralizante. A contadora que atua como mediadora de leitura apresenta o livro ao
contar a história nele contida. Se para o primeiro basta a história e a interação do contar, para a
segunda, o foco principal é o próprio livro, considerando a interação dos presentes que objetiva
incentivar a sua leitura por parte dos presentes à performance.

Contar o livro, ler a história favorece a intimidade com os textos que antes de serem lidos
são reconhecidos através da oralidade. A voz que traz o texto aproxima esse ouvinte do livro que
lhe está sendo apresentado através dessa vocalidade que dá significado, cor, som diferenciado ao
que está sendo oralizado. Yunes (2012: 64) refere-se à necessidade de que há necessidade de
“tornar os livros legíveis pela audição”. Para a autora, ouvir favorece a compreensão do texto
oral, a possibilidade de aproximar-se das diferentes formas de se expressar, de dizer o que
pensou, de expressar o que imaginou. A relação do texto oral pode apoiar a compreensão do
escrito.

O contador confia no seu “corpo vocal” e, modulando a voz, coloca nesta a confiança que
se expressa pela capacidade de, não só contar as histórias, dizer os textos, mas também interagir
com os participantes da performance, como se observou em relação aos dois contadores, mesmo
sendo as suas contações de naturezas diversas. Apoiando-se em Zumthor (p.15), pode-se
reafirmar, observando as performances da contadora e do contador pesquisados: “o som
vocalizado vai de interior a interior e liga, sem outra mediação, duas existências”. A voz funciona
como fio condutor da performance.

A presença física do(a) contador(a) consolida essa relação que se pauta na oralidade. O
dizer constitui-se como fator preponderante nessa ação de contar. Gestos, mímica, silêncios,
sussurros, modulações da voz constituem as formas de dizer que cada contador faz uso nas suas
contações de histórias. As performances que integram demonstram que o uso da voz identifica o
contador. Essa identidade refere-se, principalmente, à qualidade desse uso. As formas de dizer
implicam marcas na memória de quem recebe o texto e o registra, aproximando-o daquela voz
ouvida, que trouxe o texto e da maneira como o fez.

A voz que traz o texto emociona quem ouve. Esse envolvimento afetivo mantém-se na
memória de quem participou da performance. Referentes à voz também são os silêncios que
apoiados pelos gestos, pela mímica dão mais vida à palavra. Na vivência do contar não só o dizer
implica. O contador de histórias com a sua maneira de fazer-se presente através dos textos que
apresenta justifica a sua prática inscrevendo-se na memória dos seus ouvintes.
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