NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS

Neste ano a cia. Conto em Cantos completa 11
anos de existência. Desde 2005 contamos
histórias para crianças, jovens e adultos nos
mais diversos lugares do Brasil.

FOTOS E
VÍDEOS:
www.ciacontoemcantos.com

(11)97171-9391
(11)99869-7068
contoemcantos@gmail.com

Nossas apresentações mesclam narração,
dramatização,
músicas e brincadeiras
populares. Utilizamos recursos de sonoplastia
e adereços para ajudar a construir as imagens
sugeridas em cada narrativa.
Temos um amplo repertório de histórias e
nossas apresentações podem ser de 5 a 50
minutos. Contando 1, 2, 3 ou até 4 histórias.
Preparamos aqui sugestões de repertório com
duração aproximada de 50 minutos e reunidas
por eixo temático:
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IV Festival A Arte de contar Histórias - bibliotecas públicas (SP/SP - 2008)
V Festival A Arte de contar Histórias - bibliotecas públicas (SP/SP - 2009)
Viagem Literaria (diversas cidades de SP - 2010 e 2011)
VI Festival A Arte de contar Histórias - bibliotecas públicas (SP/SP - 2010)
Festival de Artes para crianças (Salto/SP - 2012)
VII Festival A Arte de contar Histórias - bibliotecas públicas (SP/SP - 2011)
Conte outra vez I (Recife/PE - 2012) – contação e oficinas para crianças e jovens
Boca do Céu (SP/SP - 2012)
Conte outra vez II (Recife/PE - 2013)
Projeto Edital dos correios FESTIVAL DE CONTADORES (Recife/PE - 2013) – contação e
oficina para contadores e interessados
VI Festival de contadores de história- Biblioteca Lucilia Minssen (Porto Alegre/RS - 2013) contação e oficina para contadores e interessados
27º Encuentro de contadores de historias y leyendas(Buga/Colômbia-2013)
1º Festival Nacional de Contadores de Histórias de Ponta Grossa (PR-2014)
4º Festival Internacional de Contadores de Histórias "Todas las Palabras Todas" (Perú 2014)
Encontro Nacional de Contadores de Histórias em Cuiabá "Contos do Mato" (Cuiabá/MT2014)
3º Festival Internacional de Cuenteros VEN QUE TE CUENTO (México/ Hidalgo - 2014)
II Festival Nacional de Contadores de Histórias de Ponta Grossa/PR (Abril/2015)
VI Festival Internacional de contadores de histórias VEN QUE TE CUENTO (Mexico –
setembro/2015)
Festival Internacional de Cuentería "Palabras por la Paz" (Colômbia – outubro/2015)

Medo, medinho, MEDÃO
Quem não gosta de uma boa história de medo?
Nesta apresentação são narradas histórias
surpreendentes, de arrepiar o esqueleto e de rir do
medo. Afinal, quem nunca teve medo de nada?
Pode ser de uma barata ou de um fantasma, do
escuro ou de ficar preso no elevador, às vezes
precisamos apenas de um pequeno som para nos
fazer fantasiar algo amedrontador.
“A bruxa do armário de limpeza” Pierre Gripari; “A
serpente que não tinha medo de nada”Juliana
Offenbecker; “A menina e os brinquinhos de ouro”
conto popular do Brasil, “Yamauba, a bruxa da
montanha” conto japonês; entre outros.

MATULUTULU
Contos Africanos
Matulutulu é a primeira luz, aquela que faz nascer o dia, aquela que nos faz
ver e assim poder refletir e crescer, nos transformar, nos superar. Dessa
maneira são vistos os contos populares africanos, fonte de grande sabedoria
e cultura popular viva que passa de geração em geração.
Neste espetáculo de narração de histórias, duas atrizes, contam, tocam e
cantam contos escolhidos por Nelson Mandela e contos do povo Iorubá. Uma
reunião de contos e lendas de diferentes países e povos africanos.
"Sakunaka, o lindo jovem” (conto do povo shona de Zimbábue) conta a história
de como uma linda e esperta moça consegue se casar com um belo jovem;
"O príncipe Infeliz e as abóboras desprezadas” (mito iorubá) relata a histórias
do odu Obará.
“A gata que entrou em casa” (conto Zimbábue) relata como os gatos se tornaram
estimados habitantes dos lares humanos;
“As vozes dos pássaros” (conto iorubá) narra a história de um mago que
desejava ter as belíssimas vozes dos passáros;
“Os ibejis enganam a morte” (mito iorubá) conta como estes irmãos gêmeos
vencem a morte.
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PERALTAGENS DE PEDRO
Imagine histórias vividas em diferentes partes da
América Latina. E o que elas têm em comum?
Todas elas foram vividas por diferentes Pedros,
no Brasil, na Guatemala e na Venezuela. As
histórias do Brasil, o autor também se chama
Pedro! Pois foi o Pedro Bandeira que escreveu
algumas dessas histórias divertidas!
Fazem parte desse repertório: As Esdrúxulas
(Brasil), Pedro Urdemales (Guatemala), O Saco
Adivinhão (Brasil) e Pedro Rimales, o
curandeiro (Venezuela).

ENCANTOS REAIS
Histórias de amor, amizade e sabedoria
compoem este espetáculo repleto de magia e
encantamentos. O espetáculo é formado pelos
contos: “As três penas” (irmãos Grimm) narra a
aventura de três irmãos príncipes para se
tornarem herdeiros do reino; “O príncipe sapo”
(irmãos Grimm) conta a história de uma princesa
que promete ter como companheiro um sapo;
“Urashima e a tartaruga” (lenda japonesa) conta
a história de um pescador que ao salvar uma
tartaruga vive uma grande aventura no reino
submarino.
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NAS BEIRADAS DO RIO
folclore amazônico
São narradas - com objetos e instrumentos trazidos
dos estados do Amazonas e do Pará - histórias,
lendas e contos resgatados através da pesquisa
realizada pela cia Conto em Cantos nas comunidades
ribeirinhas, caboclas, indígenas e quilombolas do
Amazonas e do Pará. Essa narração faz parte do
Projeto Amazônia Adentro que começou em
dezembro de 2008 quando a Cia foi contar histórias
em comunidades ribeirinhas de Manaus e pesquisar
histórias populares amazonenses.
“Como surgiu a noite” e “A lenda da vitória- régia”
(lendas indígena); “O Pássaro Lapão” conto do
espertalhão caboclo Pedro Malasartes.“A noiva do
cai- cai” causo de Oriximiná/PA.

CONTOS BRASILEIROS
Para celebrar um pouco da diversidade do país,
escolhemos contar histórias populares vindas de
diferentes regiões do Brasil e que atravessaram
gerações.
As histórias trazem a musicalidade, o ritmo e a
graça presente na nossa cultura. Vai ter história
de macaco travesso, bicho espertalhão e de
moça cheia de orgulho!

QUATRO CONTOS DO MUNDO
O espetáculo é formado pelos contos: "Por
que o sol e a lua vivem no céu” (África do Sul)
é uma história de amor e amizade que fala
sobre a divisão entre o céu, a terra e o mar; "A
Chachatatutu e a Fênix" (conto tibetano) narra
a história de como o menor e mais
insignificante pássaro se sobrepõe à
arrogância da nobre Fênix; "Os três ladrões"
(conto brasileiro) narra a esperteza de três
ladrões para conseguirem um carneiro; "Grilo,
o adivinho" (conto de Trinidad) relata a história
de um marujo pobre e faminto que se
transforma no melhor amigo do rei.

HISTÓRIAS LATINAS
No nosso trlhar pelos festivais da América latina ouvimos histórias
divertidas, repletas de poesia e que aguçam nossa imaginação. Trazemos
neste repertório essa magia e encantamento que encontramos nestas
viagens e queremos dividir o que ouvimos e lemos de nosso amigos latinos.
Domingo Sete (Colômbia) – Este conto popular colombiano retrata a
trajetória de dois compadres bem diferentes.
Grilo, o adivinho (Trinidad) – Conta como marinheiro pobre e faminto
conseguiu se tornar o grande adivinho do rei.
Martina (Chile) – Certo dia Martina descobre que dentro dela mora um
pássaro azul e sua imaginaçao começa a aflorar cada vez mais.
Porque o cachorro é inimigo do gato e o gato do rato (Brasil) – Este
conto vindo da região nordeste do Brasil revela porque estes três animais
são inimigos.
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LIMERIQUES
Narrações baseadas nas seguintes obras de Tatiana
Belinky: “O Rei que só queria comer peixe” (conto tibetano),
“O Caso do Bolinho” (conto popular tradicional), “Quem
Parte e Reparte...” (conto russo), “O Grande Rabanete”
(conto de tradição oral) e diversos poemas
sorteados.

CONFABULANDO
Bichos que falam em diversas línguas e regiões. Neste repertório são
narradas fábulas gregas, tibetanas e chinesas.

PÉ NA ESTRADA
Viajar, trilhar, voar e navegar com histórias deste e de
outros mundos. “Sete irmãos” conto judaico, “A moça maça”
fábula italiana, “Os Monstros não gostam da lua” de Marjane
Satrapi, “A Cigana que sabia tudo” conto tradicional cigano,
entre outras.
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HISTÓRIAS ANIMAIS
Contos de Meio Ambiente
Com humor e sabedoria o espetáculo conta 04
histórias que tratam de questões sobre o meio
ambiente.
As histórias narradas nesta apresentação são de
diferentes origens (persa, japonesa, chinesa e grega)
e dessa forma contribuem para um olhar global sobre
o tema.
São narradas as histórias: "A mensagem secreta"
narra a esperteza de um papagaio para conseguir
sua liberdade; "O menino e a baleia" conta a história
de um menino que, a despeito das tradições locais,
mobiliza a sua aldeia para salvar uma baleia; "Uma
tartaruga pretensiosa" relata a migração da tartaruga
e suas amigas garças em decorrência da seca; "O
leão e o rato" é a história de um rato que salva um
leão da rede de um caçador.

PITADA DE
GRIMM
Selecionamos histórias de duendes, bruxas,
fadas, princesas e sapos recolhidas na
Alemanha pelos irmãos Grimm que
caminharam recolhendo centenas de contos
populares em vários locais.
Apresentamos aqui apenas uma pitada das
tantas histórias de contos de fadas!
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HISTÓRIAS QUE A SORTE TRAZ
A cada apresentação uma surpresa: quais serão as histórias
narradas? O público é convidado a escolher um bolso de nosso painel
e é de lá que saberemos qual a história será contada. Serão
sorteadas 03 histórias e um bolso permanecerá com a história em
segredo.
Histórias que a Sorte Traz tem como objetivo fomentar o interesse
pela leitura bem como a formação de público/leitor com
conhecimeto de histórias e autores de diferentes origens e
culturas, promovendo a pluralidade de saberes, culturas e povos.
Dessa forma, foram pré-selecionados contos e histórias com
raízes africanas, brasileiras, européias e asiáticas.

HISTÓRIAS ASSOMBRADAS
Mais um divertido repertório de contos de arrepiar os
cabelos e gelar a espinha. Nesta apresentação
poderão ser ouvidas histórias do Brasil, México,
Argentina, Inglaterra, Noruega ou Colômbia. Isso,
claro, se você tiver coragem!
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