
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

CURSO DE NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS 
 

“A fala é divinamente exata, convém ser exato para com ela.” 
      
Amadou Hampaté Bâ 

 
 
OBJETIVO 
Investigar e discutir a função da narração e da transmissão da experiência 
nas sociedades em diferentes épocas, incluindo a contemporaneidade. O 
ponto de partida para essa investigação são leituras de textos essenciais 
para a área. Desenvolver habilidades de contar histórias, utilizando 
técnicas cênicas, musicais e animação de objetos. Ter acesso a diferentes 
tipos de histórias e contos infantis, de acordo com as faixas etárias. Ter 
acesso a um repertório musical que auxilia a narração de histórias, tendo 
como fonte a cultura popular brasileira. 
 
DESCRIÇÃO DO CURSO 
Saber contar histórias é uma arte, um talento nato ou uma prática que 
fundamentada em técnicas e princípios teóricos pode ser desenvolvida? 
Contar histórias pode ser e proporcionar uma rica experiência. 
 
O curso parte da discussão: “Qual a função da narração?”, considerando 
narrativa e narrador, para a qual trago autores importantes como Walter 
Benjamin, Amadou Hampaté Bâ, Victor Turner e Paul Zumthor. Nessa 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
etapa também são exibidos vídeos de narradores natos, griots e contadores 
de histórias.  
A segunda etapa é dedicada à prática, sempre relacionando-a com 
questões levantadas na primeira etapa. Assim, princípios de Artes 
Cênicas, uso de objetos variados e técnicas de envolvimento que podem 
ser direcionadas a públicos e contextos diferentes vão nortear as 
atividades.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1ª etapa: teórico-reflexiva 

• Leituras e discussões em pequenos grupos e no grande grupo: 
- O Narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Walter 

Benjamin 
- A Tradição Viva. Hampaté Bâ 
- A letra e a voz. Capítulo Memória e Comunidade. Paul Zumthor 
- Dewey, Dilthey e Drama: um ensaio em Antropologia da Experiência. 

Victor Turner. 
- Victor Turner e a antropologia da experiência. John Dawsey 
- Experiencia (y alteridad) en educación e Notas sobre a experiência e o 

saber da experiência. Jorge Larrosa. 
 Todos os textos são disponibilizados em PDF. São quatro ou cinco 
encontros dedicados às discussões e atividades a partir dos textos, que 
devem ser lidos em casa; 

• Jogos lúdicos a partir de trechos dos textos; 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Exibição de vídeos de diferentes tipos de narração e narradores. 
 
 
2ª etapa: prática e praxis 

• Jogos e atividades que visam o compartilhamento de experiências: 
- Objetos de recordação e temas são trazidos para puxar memórias, 
- Brincadeiras de trocas de histórias; 
- Jogos de formas diferentes de contar a mesma história. 

• Criação compartilhada, por meio de jogos com bastão, bolinha e 
time de narradores; 

• Atividades que trabalham: gesto, consciência corporal, consciência 
vocal, foco, relação com o espaço e relação com o público; 

• Pesquisa de autores e histórias para públicos de diferentes faixas 

etárias; 

• Jogos de animação de objetos, fazendo uso de brinquedos, objetos 
domésticos, objetos reciclados e reutilizados; 

• Experimentação de pequenos instrumentos percussivo para compor 
a narração, tais como: caxixi, rói-rói, corneta, tamborzinho de mola 
e pau-de-chuva; 

• Contato com músicas e ritmos populares, que proporcionam 
interação com o público; 

• Composição da narrações e mediações de leitura em duplas e 
individualmente, com: recursos cênicos, utilização de objetos e 
música; 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Realização do Chá de Memórias, em que são apresentadas as 
narrações preparadas em dupla e ao final fazemos a roda musical 
com Côco e Cacuriá; 

• Encontro conclusivo, em que conversamos sobre todo o processo: 
as dificuldades, as descobertas, o porvir ... e relacionamos com os 
textos lidos. Os pontos mais relevantes discutidos a partir dos 
textos, na primeira etapa, são trazidos durante todo o processo da 
prática. 

 
O curso completo tem duração de 9 meses (1 ano letivo), com 1 encontro 
de 2 ou 3 horas por semana. Porém, a depender da demanda, podemos 
escolher os pontos mais apropriados e fazer versões menores do curso. 
 

MINISTRANTE 

 
JULIANA MADO    
 
Trabalha profissionalmente como atriz desde 
1998 e formou-se, pela UNESP, em Artes 
cênicas – licenciatura, em 2006. Em 2015 
concluiu seu mestrado na mesma 
Universidade, com o projeto “Performance 
narrativa e transmissão da experiência em 
dois narradores natos: Sebastião Biano e 
Marilene Paschoal”. É integrante, desde 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2012, do grupo de pesquisa “Terreiro de Investigações Cênicas: Teatro, Brincadeiras, 
Rituais e Vadiagens”, do Instituto de Artes da UNESP, coordenado pela profª  Marianna 
Monteiro. 
 
Com a Cia. ju cata-histórias, vem desde 2008 apresentando seu repertório de narrações e 
músicas, sobretudo em São Paulo, onde já fez temporadas e apresentações nos SESCs: 
Belenzinho, Bom Retiro, Campo Limpo, Pinheiros, Piracicaba, Ipiranga, Sorocaba, Santo 
André, Carmo, Santo Amaro, Bauru, Consolação, Vila Mariana, Pompéia, Campinas, 
Santana, Osasco e Santos e Livraria Cultura, da Vila e Saraiva, Centro Cultural São Paulo, 
Biblioteca São Paulo, Bibliotecas municipais, entre outros.  
Entre seus espetáculos estão: “Conte a sua”, propondo ouvir histórias de pessoas do público 
também, “Histórias Possíveis de Clarice”, criado a partir da obra de Clarice Lispector, 
“Fantástico Cotidiano”, com contos de Julio Cortázar, “Prosa Miúda”, voltado para o 
público de 0 a 4 anos, “Do Continente Irmão que Formou a Nossa Gente”, que aborda a 
mitologia afro-brasileira, “Assombra, Arrepia, mas Também Faz Rir”, com contos de 
vampiro da Índia e histórias da tradição popular do Brasil e América Latina, além de outros 
que compõem o repertório.  
Entre abril e maio de 2014, a Cia. integrou o Circuito SESC de Artes, com o espetáculo 
Conte a Sua. Neste mesmo ano participou duas vezes da Bienal do Livro, no estande do 
SESC, com o Fantástico Cotidiano e o Conte a Sua. 
Em outubro e novembro de 2013 realizamos um circuito do Ônibus Biblioteca da Prefeitura 
de São Paulo, contando, tocando e cantando em dezoito pontos da cidade - praças, largos e 
ruas - passando por bairros longínquos de todas as regiões da metrópole.  
A companhia é formada por diversas parcerias entre a narradora e artistas das áreas de 
música, circo, teatro e artes visuais, como: Sílvia Brunello (palhaça Olga), Ed Encarnação 
(percussionista/Palavra Cantada), Rafa da Rabeca (rabeca e canto) e Rafaella Nepomuceno 
(percussionista e artista visual). 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Desde 2015 atua como Artista Orientadora no Programa Vocacional, da SMC / São Paulo, 
na área de Literatura, onde tem desenvolvido seu Curso de narração de histórias para 
adultos, do qual resultou a produção do livro artesanal Colcha de memórias. 
Como arte-educadora trabalhou por doze anos em projetos sócio-culturais, como o 
Programa Fábricas de Cultura, Projeto Água Viva, EMIA-CEU e Instituto Escola Brasil.  
 
É fundadora do Coletivo Cênico Joanas Incendeiam, onde atua como atriz e produtora e 
com o qual vem apresentando o espetáculo Homens e Caranguejos, contemplado 
respectivamente pelo SESI Circulação Arte-educação 2015, Myriam Muniz Circulação de 
Teatro 2012 e PROAC Montagem inédita 2011. Em 2013, apresentou-se com este grupo 
no 16º Festival Recife do Teatro Nacional, dentre outras apresentações e uma temporada 
em São Paulo.  
 
Participou por três anos do grupo de extensão da Unesp: O trabalho do ator/bailarino a 
partir das danças tradicionais brasileiras, sob coordenação da Cia. Mundu Rodá, que se 
desdobrou no surgimento do grupo Azougue Laboratório de Artes Cênicas. Em 2015 o 
processo de criação do grupo foi contemplado pelo PROAC Primeiras Obras em Dança - 
SP. 
 
Juliana Mado procura conjugar a experiência de artista com a de educadora para fazer do 
ensino um campo potencializador das capacidades de expressão e ação do indivíduo no 
contexto em que está inserido. 
 
Contato: 
11 3384-3968 / 96364-5965 
julianacatahistorias@gmail.com 
www.facebook.com.br/Ju Cata-histórias 

  


