
 

Narração  
para adultos 

 
É do conhecimento de todos de que as crianças adoram ouvir histórias. Educadores, 
pedagogos, psicólogos, artistas, mães, pais, familiares e toda sorte de profissionais 
fazem da história uma importante ferramenta para encantar e educar os pequenos.  

Mas por vezes algum adulto ao escutar contos destinados às crianças se vê fisgado por 
uma história. Sendo tocado por sua narrativa, algo em seu íntimo se move. Seria 
necessário ter a “alma” infantil para desejar ouvir histórias? 

O cinema, o teatro, a telenovela, seriados, livros e até uma boa conversa com a vizinha 
nos dão uma pista de como ouvir histórias interessa também aos adultos.  

No Brasil a narração de histórias ou “contação”de histórias é muito associada ao 
público infantil, mas em outros países da América Latina e Europa os contadores de 
histórias narram principalmente aos adultos. Em bares, salas de espetáculos, 
universiadades e empresas a narração oral integra a programação cultural das cidades. 

Nas nossas experiências em festivais fora do Brasil, percebemos com admiração sessões 
somente para adultos, que vão em busca de diversão, conhecimento e arte ocupar as 
cadeiras de teatros e salas. 

Desde 2009 começamos a realizar algumas sessões somente para adultos e por meio da 
oralidade nos encontramos e nos surpreendemos com o prazer e interesse em ouvir. 

Geralmente narramos contos para público espontâneo, grupos de terceira idade, 
estudantes jovens e adultos, encontros, festivais e empresas que visam proporcionar um 
momento de prazer e reflexão entre seus funcionários. 

Muitas vezes o repertório é escolhido de acordo com o evento, com um repertório vasto 
de histórias populares, mitos, relatos e contos trazidos da literatura escrita.  

Fizemos também algumas reuniões de histórias que foram encadeadas pela temática: 



; 

 

 

2 

  

 

 
 

Neste repertório foram escolhidos contos de 
diferentes autores brasileiros. Em busca de nossa 
brasilidade nos divertimos com essas  histórias 
cheias de bom-humor. O futebol e a maladragem 
são só mais uma faceta da nossa rica cultura. 

 

Muito mais que Futebol 

 

 

 

Uma linda mulher e outras histórias 
Três histórias de três mulheres, diferentes 
culturas, que falam  sobre a força, a beleza e a 
sabedoria feminina.  

Nestes contos maravilhosos, de amor e de 
sabedoria as narrativas são permeadas de 
música e sonoplastia, sugerindo as sensações e 
imagens das histórias. 

Como um Desejo 
 

Livremente inspirado na novela “Mujeres de 
Ojos Grandes” da escritora mexicana Ángeles 
Mastretta. Por meio do relato da vida de suas 
tias, pouco a pouco vamos descobrindo a 
história de mulheres fascinantes, que 
guardam segredos, paixões e mistérios 
insuspeitos. Além da dedicação à cozinha, ao 
marido e aos filhos seguem pulsando as 
personalidades singulares destas mulheres. 


