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Resumo: Tia Nastácia é a velha cozinheira do Sítio do Picapau Amarelo, quando desejam conhecer os 

contos populares, os netos de Dona Benta e ela própria buscam-na para ouvir seu acervo de histórias. 

Estabelecem, no entanto, com aquela, que é uma representante dos contadores de histórias 
tradicionais, uma relação tensa, repleta de confrontações entre a sua palavra e os ideais de 

modernidade dos quais Dona Benta e os seus são portadores. Pretende-se, neste artigo, analisar os 

diálogos que se constroem após as narrativas contadas inicialmente por Tia Nastácia e, ao final, pela 
Dona Benta. Com isso, é possível apontar algumas proposições para que se compreenda o 

silenciamento e o quase desaparecimento dos contadores de histórias tradicionais, questão central 

deste trabalho, numa perspectiva ampla, para além da mera suposição de obsolescência de uma 
prática, conectando este fenômeno com o processo histórico de violência simbólica e submissão do 

saber popular à cultura hegemônica. 

 

Palavras-chaves: contadores de histórias tradicionais – oralidade – coerção da fala – violência 

simbólica. 

 

“Todos sabiam contar estórias. Contavam à noite, devagar, com gestos de evocação 

e lindos desenhos mímicos com as mãos. Com as mãos amarradas não há criatura 
vivente para contar uma estória.” 

Luiz da Câmera Cascudo (2006, p. 14) 

 

1. Introdução 

 

Muitas são as vozes que deram notícias sobre o fim de certa experiência narrativa, 

fundada na oralidade, o contar histórias, vindas como ecos de diferentes épocas e lugares. 

Aqueles que estudam os contos populares e seus contadores apontam vários marcos que 

indicam o desvanecimento de tal prática: Benjamin (2008), melancolicamente, reflete sobre o 

emudecimento pós-guerra diante de uma Europa devastada; no Brasil, Cascudo (2006) lembra 

os serões de histórias que existiam até os anos 20 e que findos anos 80 haviam sido 

silenciados pela televisão, escola e pelo emergir dos grandes centros urbanos (MATOS, 2005; 

LIMA, 2005); nesses entremeios, em África, do Mali, Hampatê Bá (2008) lamenta o fim de 

uma escuta e, com ela, a ruptura na linha de transmissão das histórias.  

Não deixa de ser surpreendente, portanto, que, a despeito do anunciado fim da prática 

de contar histórias, seja ainda possível encontrar narradores tradicionais situados sobre um 

“quase”, uma experiência que quase desaparece, mas que por alguma razão chega 

reminiscente ainda que rara aos nossos dias. Em recente incursão feita a cinco comunidades 
                                                             
1 Mestranda em educação, FACED/UFBA. 
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rurais do Sul e Baixo Sul da Bahia
2
, em todas, encontramos pessoas ainda ligadas à prática 

narrativa. Diante de uma primeira abordagem, não houve quem não alegasse esquecimento, 

“não se usa mais”, afirmavam. Quando, no entanto, estimulados em suas memórias, em sua 

maioria, desfiaram história após história. 

Entretanto, o fato de lembrarem não significa a peremptória existência da escuta. 

Nesta mesma incursão, encontramos casos de pessoas que não contavam histórias há pelos 

menos quinze anos e de outras que contavam até muito recentemente, mas que já anunciam 

uma mudança nos tempos. Em todas as situações, quando inquirimos os porquês, veio-nos 

uma resposta quase em uníssono: o surgimento da eletricidade e da televisão com suas outras 

formas de narrar, questão já identificada por pesquisadores, em outras épocas. Se, no entanto, 

nos conformamos com esta justificativa, chegamos muito rapidamente à obsolescência de 

uma prática como a conclusão chave, como charretes substituídas por carros, o contar e ouvir 

histórias parece ter sido naturalmente substituída pelas novas narrativas midiáticas.  

E é justamente aqui que se instala nosso ponto central de questionamento, dando 

movimento a este artigo. Isto porque há algo, na própria atualidade, que suspeita de uma 

afirmação assim rápida, trata-se do movimento contemporâneo de contadores de histórias. 

Compondo este uma miríade de experiências narrativas, aproximando-se várias vezes da 

linguagem teatral e literária, há em seu fundamento, personagens e práticas que se remetem 

aos contadores de histórias tradicionais, ou seja, que optam por uma prática narrativa que em 

muito se aproxima daqueles homens e mulheres encobertos pelo esquecimento e devastados 

pela televisão que encontramos no Sul e Baixo Sul do Bahia. 

Logo, diante de uma observação primeira do cenário contemporâneo em relação ao 

contar histórias, podemos, ao menos temporariamente, colocar em suspenso a suspeita com 

relação à obsolescência da prática narrativa dos contadores de histórias tradicionais. Resta-nos 

voltar nossos olhos para as personagens e o contexto em que vivem. Aí, mais uma vez, os 

contadores de histórias contemporâneos nos fornecem algumas pistas: não são estes herdeiros 

dos primeiros, ao contrário, formados em oficinas, conectados com o mundo letrado e 

contemporâneo, ocupam praças, teatros, escolas e atuam nos grandes centros urbanos, dão 

forma a uma nova categoria artística, montam espetáculos e buscam suas fontes 

principalmente em livros. O que exatamente os distingue dos contadores de histórias 

primeiros? Por que a prática destes cresce e ganha espaços, enquanto a dos contadores de 

                                                             
2 No período de 14 a 18 de junho, integrei a equipe do Projeto Akpalo (http://akpalo.wordpress.com) em uma de 

suas etapas, a itinerância, cujo objetivo central foi recolher histórias e imagens de comunidades rurais ligadas à 

Escola Família Agrícola de Ilhéus, proponente da iniciativa, financiada pela CESE (http://www.cese.org.br). Em 

uma etapa posterior, o material recolhido será organizado e disponibilizado via Internet. 

http://akpalo.wordpress.com/
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histórias primeiros repousa nesse “quase” desaparecimento?  

Em busca de vestígios que nos levem a compreender a ruptura entre contadores de 

histórias tradicionais e contemporâneos, este “quase”, proponho como pista uma leitura atenta 

de Tia Nastácia, obra de Monteiro Lobato na qual a velha cozinheira da família conta histórias 

que aprendeu de ouvido, dos mais velhos, diante de uma platéia exigente e letrada. Inspirados 

por Bourdieu, devemos pensar quem é Tia Nastácia e o que ela representa, como se dá a 

coerção de sua fala e que forças simbólicas se impõem sobre ela. Antes de dar seguimento, no 

entanto, é importante nos determos apenas um pouco mais sobre qual contador de histórias e 

qual prática narrativa é foco de nosso interesse, considerando-se as muitas experimentações 

que sob a denominação de contação de histórias se abrigam na contemporaneidade.  

 

2. O Contador de Histórias Tradicional e Sua Prática 

 

Para Benjamin, o “grande narrador tem sempre as raízes no povo, principalmente nas 

camadas artesanais”, mas também entre os camponeses, realidade que mais se aproxima da 

brasileira. Este contador de histórias tem como unidade básica de repertório o conto de fadas
3
, 

aquele que sabe dar um bom conselho e oferecer ajuda nos casos de emergência. Ainda, para 

o autor, a experiência passada de pessoa a pessoa é a grande fonte a que recorrem todos os 

narradores (2008, p. 214-225), o senso prático os caracteriza, de tal forma que os contos 

sempre trazem em si “uma dimensão utilitária”, quer seja um ensinamento moral ou uma 

sugestão prática, o narrador é alguém, por isso, que sabe dar conselhos (2008, p. 200). 

Lima concorda com a raiz popular do contador de histórias e amplia essa proposição, 

pensando o entorno de contador de histórias, seu lócus, um “círculo geral de um ambiente 

humano onde todos compartilham, na medida das possibilidades, do interesse e do talento de 

cada um, de uma reserva de saber, onde narrar é marca reconhecida”. Para ele, o local do 

conto e do contador é o mundo popular, fundado na linguagem coletiva, aparentemente 

fragmentário, resistente em suas normas e valores, intercomunicante em seu imaginário e 

versátil, além de fecundo em sua heterogeneidade de formas (2005, p. 59-60).  

Considerando-se que o acesso das classes populares ao mundo letrado é um processo 

historicamente marcado pela precariedade, pode-se inferir inicialmente que o fato de tais 

                                                             
3
 Designação francesa para contos maravilhosos, possuem estrutura complexa, comportam elementos 

sobrenaturais, originalmente não-cristãos ( SIMONSEN, 1987:7). No Brasil, tais contos também receberam o 

nome de Contos de Encantamento (CASCUDO, 2004). 
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narradores estarem enraizados no mundo popular indica uma construção textual que tem 

fundamento na oralidade. Schneuwly e Dolz definem o oral como “tudo o que concerne à 

boca ou a tudo aquilo que se transmite pela boca (...) em oposição ao escrito, o oral reporta-se 

à linguagem falada, realizada graças ao aparelho fonador humano” (2004, p. 127). Sendo a 

expressão sonora, através da voz, o que dá materialidade às narrativas populares, não estando 

as mesmas, em princípio, fixadas em textos, o contador de histórias tradicional conta com sua 

memória para acessá-las e transmiti-las, de fato, o conhecimento de alguém no mundo oral é 

inteiramente associado ao que este é capaz de recordar (ONG, 2006). 

Para Ong, diferentemente da memória associada ao universo letrado, a memória oral 

está intimamente ligada ao corpo, é formular, flexível, acumulativa e se estrutura em uma 

relação com o outro.  Isto posto, ressalta-se que para Ong, o universo oral não é aquele que, 

simplesmente antecede a leitura, estando assim, supostamente, em um lugar de anterioridade 

com relação à segunda que, em um raciocínio lógico, lhe seria superior. Ao contrário, ele 

afirma que, “sin embargo, las culturas orales pueden crear organizaciones de pensamiento y 

experiencias asombrosamente complejas, inteligentes y bellas. (2006, p. 62) 

Benjamin e Lima, assim como Gislayne Matos (2005), concordam que a prática de 

contar histórias corresponde a um ofício artesanal, enraizado nas práticas e relações sociais, 

sendo desenvolvida com certa técnica, baseado na poética e na memória oral e a partir de um 

repertório construído nas vivências coletivas. Matos afirma ainda que a performance do 

contador de histórias se constrói no momento em que acontece, fluida, em consonância com o 

seu próprio momento e do público ouvinte. Logo, mesmo na contemporaneidade, os 

contadores de histórias que se propõem aproximar-se da prática tradicional constróem, em 

principio, seu trabalho tendo fundamentos semelhantes aos do contador de histórias 

tradicional: seu texto base é o conto de tradição popular, pode ter como fonte o texto mas logo 

se desapega dele para reconstituir a narrativa em sua memória, que se propõe flexível e, por 

fim, construindo sua perfomance no exato momento em que ela acontece. 

 

"A palavra contada não é simplesmente fala. Ela é carregada dos significados que lhe 

atribuem, o gestual, o ritmo, a entonação, a expressão facial e até o silêncio que, 

entremeando-se ao discurso, integra-se a ela. O valor estético da narrativa oral está, 

portanto, na conjugação harmoniosa de todos esses elementos”. (MATOS, 2005, p. 4)  

 

Tia Nastácia pertence a este universo, ela é uma representante dos contadores de 

histórias tradicionais e, assim, tem sua fala caçada e, por fim, silenciada. Os argumentos para 

tanto, em princípio parecem legítimos, os conteúdos de suas narrativas já não fazem mais 
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sentido para a modernidade, sucumbem-se diante do mundo letrado assim como, 

contemporaneamente, diante da televisão. O que está em jogo, no entanto, é uma confrontação 

de forças entre o saber popular e a cultura dominante, nada pacífica, cujas principais armas 

perpassam a violência simbólica que, insidiosa, marca a fala e os corpos. 

 

3. Um Pouco de Bourdieu 

 

Em Meditações Pascalinas (2007), Bourdieu tece um percurso que enlaça psicologia e 

sociologia no intuito de apreender como se dá a sujeição de indivíduos às necessidades 

especificas de certo campo de relações sociais. Em Freud, ele busca o conceito “relações de 

objeto” para apresentar aquilo que parece ser o motor de tais sujeitos na construção de suas 

trajetórias sociais, a necessidade de reconhecimento. Em virtude disto, afirma que a aquisição 

de habitus primário no seio da família – ou seja, das disposições originárias que definirá sua 

matriz de percepções e de apreciações das ações – tanto quanto a aquisição das disposições 

específicas exigidas por um certo campo “nada tem a ver com um processo mecânico de 

inculcação, análogo à impressão de um ‘caráter’ imposto pela coerção” (2007, p. 199). 

Ao contrário, amparados na necessidade de reconhecimento, de ser objeto de amor e 

apreciação do outro, tal coerção acontece em nível mais sutil: 

 

"(...) por meio de toda uma série de transações insensíveis, de compromissos 

semiconscientes e operações psicológicas (projeção, identificação, transferência, 

sublimação, etc.) socialmente encorajadas, sustentadas, canalizadas, até organizadas, tais 

disposições se transformam aos poucos em disposições específicas, ao cabo de todos os 

ajustamentos infinitesimais necessários para ‘estar à altura’ ou, ao contrário, ‘para desistir’, 

que acompanham os desvios infinitesimais ou brutais constitutivos de uma trajetória social.  

Bourdieu  (2007, p. 200) 

 

Existe, para Boudieu, uma relação recíproca entre sujeitos e o campo social. Por um 

lado, os agentes utilizam-se do campo para saciar suas neuroses, por outro lado, o campo 

utiliza-se dos agentes constrangendo-os à submissão ou sublimação. Ele afirma ainda que é 

com base nesta relação que o trabalho pedagógico tem se estruturado, nesta necessidade 

premente de reconhecimento, de aceitação, de ser visível aos olhos do outro, constituindo-se 
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ainda esta tensão na base do capital simbólico
4
. 

 

“O capital simbólico assegura formas de dominação, que envolvem a dependência perante 

os que ele permite dominar: com efeito, ele existe apenas na e pela estiam, pelo 

reconhecimento, pela crença, pelo crédito, pela confiança dos outros, logrando perpetuar-se 

apenas na medida em que consegue obter a crença em sua existência.” (BOURDIEU, 2007, 

p. 202) 

 

Mesmo não “tocando” o corpo, é um processo que o afeta, que o constrange, 

expressando-se este em constrangimento, silenciamento, timidez, entre outras possibilidades. 

Nesta direção, ele sugere que há uma “anuência”, mesmo à sua revelia ou contra a sua 

vontade, dos dominados em relação à sua própria dominação, não questionando e não 

ultrapassando os limites impostos, colocando-se exatamente no lugar que lhes é conferido 

pelas forças hegemônicas. 

A violência simbólica é essa coerção que se institui por intermédio da adesão que o 

dominado não pode deixar de conceder ao dominante, “insensível, invisível as suas próprias 

vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 

conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 

instância, do sentimento” (BOURDIEU, 1975, p. 7-8). 

É o que observaremos em Tia Nastácia diante de sua audiência e, em um esforço de 

generalização, é que podemos constatar na prática dos contadores de histórias tradicionais 

silenciados diante da televisão. Há uma ansiedade em ser incluído desse novo mundo que se 

delineia, de não estar à parte dele e, para tanto, fazem concessões que, fatalmente, asseguram 

seu lugar como cultura dominada, estigmatizada e inferiorizada. Um dos problemas práticos 

que este processo coloca é o despatriamento, ou seja, tais grupos raramente conseguem de 

fato acessar todos os bens e valores das culturas hegemônicas, enquanto ficam esvaziados do 

que lhes é próprio.  

 

4. Tia Nastácia: Silenciamento de sua Fala 

 

O livro Tia Nastácia, de Monteiro Lobato, tem início com um projeto iluminista de 

Pedrinho, que, lendo um jornal, encontra a palavra folclore e decide investigá-la, buscando a 

                                                             
4 Capital simbólico (é) qualquer tipo de capital (econômico, cultura, escolar ou social) percebido de acordo com 

as categorias de percepção, os princípios de visão e divisão, os sistemas de classificação, os esquemas 

classificatórios, os esquemas cognitivos, que são, em parte, produtos da incorporação das estruturas objetivas do 

campo considerado, isto é, de estruturas de distribuição do capital do campo considerado… o capital simbólico é 

um capital com base cognitiva, apoiado sobre o conhecimento e o reconhecimento" (BOURDIEU, 1996, p. 150) 
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velha cozinheira, como membro do povo e, portanto, uma excelente informante sobre o saber 

popular. Logo no início ele informa seu desejo: “espremer Tia Nastácia para tirar o leite do 

folclore que há nela”. Em seguida, ao enumerar os elementos da sabedoria popular – entre 

contos, anedotas e superstições – Emília rapidamente acrescenta o item “bobagens” (2009, p. 

12), dando ambos o tom das relações que se estabelecem imediatamente entre a contadora de 

histórias e seus ouvintes, notadamente assimétrica, estando os últimos na posição de porta-

vozes do mundo letrado e moderno, diante do qual, supostamente, já não há espaço para o 

saber popular.  

Tia Nastácia, docilmente, coloca-se à disposição da empreitada, desfiando um total de 

trinta e seis histórias, todas rigorosamente avaliadas por sua audiência, Dona Benta, seus 

netos e a boneca Emília. A contadora de histórias é sabatinada em total situação de 

desigualdade, ela não tem condições de debater com eles, afinal, sabem “tantas coisas dos 

livros que acabam sabidões demais” (LOBATO, 2009, p.13), ela não consegue defender a 

própria prática e, no máximo, esboça que transmite aquilo que aprendeu com seus ancestrais. 

Para além disso, seus comentários são sempre desqualificados, afinal, suas preocupações não 

ultrapassam a cozinha e o quintal.  

 As treze histórias iniciais podem ser classificadas como contos maravilhosos, diante 

dos quais Dona Benta e os seus desferem a maior parte das críticas. Os comentários são 

expressos em três níveis, primeiro com relação aos contos, seus conteúdos e estruturas; 

segundo à contadora de histórias, como alguém cuja inferioridade social implica também em 

lugar de saber e conhecimento menor; terceiro, tratam do público usual ouvinte e mantenedor 

de tais histórias, ou seja, o próprio povo. 

Sobre as histórias, impacientam-se com reis, príncipes e princesas; acham-nas 

repetitivas, bobas, ingênuas, atrapalhadas e, por passarem de boca em boca, sofrendo 

alterações no percurso, são consideradas adulteradas. Constantemente comparadas às 

narrativas escritas, vêem-nas, diante das mesmas, como toscas e mesmo bárbaras. Ao fim de 

uma das narrativas, Sargento Verde, Emília diz: 

 

"[Tais] mudanças (...) as deixam sem pé nem cabeça (...) Passo essas tais histórias 

populares. Gosto mais é das de Andersen, das do autor de Peter Pan e das do tal Carroll, 

que escreveu Alice no País das Maravilhas. Sendo coisas do povo, eu passo...” (LOBATO, 

2009, p. 23) 

 

Dona Benta às vezes tenta mediar a relação entre os mais jovens e a velha tia Nastácia, 

mas sempre acaba por corroborar e legitimar as falas dos primeiros, sobre as histórias e 

aparentes modificações, afirma que "as coisas sem pé nem cabeça dão-nos a impressão de 
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monstruosidades, coisas contra a natureza." (LOBATO, 2009, p. 39-49).  

O curioso é que, no mesmo texto, Dona Benta informa que “as alterações são só na cor 

local, em detalhes superciais. Na essência, no fundo, as histórias não são alteradas”  

(LOBATO, 2009, p. 61). Além disso, um dos exemplos de bom texto, Andersen, tem como 

informantes de muitas de suas histórias o próprio povo, por isto estas possuem estruturas 

similares às das histórias contadas por tia Nastácia, assim como as narrativas da própria Dona 

Benta, com as quais o livro finaliza. Em verdade, há algo que os distingue substancialmente 

de tia Nastácia, não são eles usuários da cultura popular, mas conhecedores dela através dos 

livros ou de pesquisas (MAJOLO, 1999) 

Tia Nastácia é apenas a velha cozinheira da família, analfabeta, tratada com carinho e 

afeto, mas sem esquecimento do lugar que ocupa socialmente. Neste ponto, ela é o sujeito 

mas também o grupo ao qual pertence, o povo, sobre quem Dona Benta comenta: 

 

"Nós não podemos exigir do povo o apuro artístico dos grandes escritores. O povo... Que é 

o povo? São essas pobres tias velhas, como Nastácia, sem cultura nenhuma, que nem ler 

sabem e que outra coisa não fazem senão ouvir as histórias de outras criaturas igualmente 

ignorantes e passá-las para outros ouvidos, mais adulteradas ainda." (LOBATO: 2009, p. 

27-28) 

 

E com quem Emília constantemente implica: "(...) bem se vê que quem as inventa é 

gente do povo, de pouca imaginação e cultura". (LOBATO: 2009, p. 74). 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que Tia Nastácia e suas histórias são 

continuamente desqualificadas, as análises de sua audiência são continuamente aproximadas 

do saber científico, letrado, moderno, colocados ‘naturalmente’ em suposta condição de 

superioridade. 

Marisa Lajolo (1999), estudiosa da obra lobatiana, faz uma análise interessante deste 

livro, indicando que mesmo em outras obras, o autor apresenta suas críticas às chamadas 

histórias de Carochinha, indicando ainda que não foi o único, sendo exemplos ainda Histórias 

da Velha Totonha de José Lins do Rego, Histórias da Lagoa Grande de Lúcio Cardoso, entre 

outras. Todas têm comum o embate explícito entre cultura oral e cultura escrita, ainda que, 

possivelmente, ninguém tenha sido tão contundente quanto o próprio Monteiro Lobato. 

O que está em jogo, claramente, é justamente a tensão entre saber popular e um certo 

projeto de modernidade que ganha corpo a partir dos anos 30. Era este um projeto com o qual, 

segundo a autora, Lobato “discordava no varejo, mas aplaudia no atacado”, empreendido com 

violência, atingindo não somente o valor do saber popular e seus porta-vozes, entre eles, os 

contadores de histórias, mas também seus corpos e suas vozes, tornando-se estas acanhadas e, 
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enfim, silenciadas. 

Ao final do livro, nas últimas sete histórias, Tia Nastácia dá seu lugar de contadora de 

histórias a Dona Benta, cujo repertório não se constituiu na escuta, mas pela leitura. Ela 

começa dizendo que sabe histórias de todos os países do mundo e, numa última sutileza do 

livro, Dona Benta perpassa contos vindos da Rússia, da Pérsia, Congo, Alaska, Islândia, 

finalizando com uma brasileira, chamada “História dos Dois Ladrões”. Nenhuma reação em 

especial é esboçada diante das anteriores, para a última, no entanto, representante do acervo 

brasileiro, Narizinho comenta: “histórias do povo não quero mais. De hoje em diante, só as 

assinadas pelos grandes escritores. Essas é que são bem artísticas”, o que sugere o tom dos 

modelos sobre os quais vão se estruturar nossa suposta modernidade (LOBATO, 2009, p. 

315).  

 

5. Considerações Finais 

 

Ao retomarmos a justificativa que os contadores de histórias tradicionais com os quais 

encontramos no Sul e Baixo Sul da Bahia deram para o desvanecimento de suas práticas – o 

surgimento da eletricidade e, com ela, da televisão e suas narrativas – sem dificuldades, é 

possível estabelecermos uma ponte entre esta aparente razão e o ideal de modernidade que 

tenta se estabelecer no Brasil a partir da década de 30 do século passado. É possível ainda 

inferir que, para ganhar corpo e movimento, este propósito, sustentado substancialmente pelas 

elites do país, precisou se confrontar com os saberes populares em uma luta desigual, diante 

da qual as primeiras contavam e contam naturalmente com um arsenal material e simbólico 

maior. É também a partir da década de 30 que instituições sociais próprias da modernidade se 

estruturam e ganham cada vez mais espaço, dentre elas, a escola, cujas características 

uniformizantes, construída com base nos valores das elites hegemônicas, ignora os saberes e 

as falar populares, discussão mormente aprofundada pelos estudos culturais. De fato, não é a 

toa que, o ápice do silenciamento de contadores histórias tradicionais no Brasil, por volta dos 

anos 80, coincida exatamente com o surgimento da televisão e universalização da escola, não 

se trata exatamente do que são, mas do discurso do qual se tornam eminentes portadores. 

São várias as implicações de tal processo: 1) o risco real do desaparecimento 

definitivo da prática tradicional dos contadores de histórias tradicionais de zonas rurais e 

interiores do Brasil; 2) a desconexão da prática de contar histórias contemporâneas com seu 

fundamento oral, sobretudo em virtude da constante submissão do mundo oral ao escrito, de 
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fato, tal qual Dona Benta, muitos contadores de histórias da contemporaneidade focam sua 

prática na introdução de crianças e jovens no universo literário, distanciando-se da prática 

tradicional e suas características intrínsecas. 

Por outro lado, o fenômeno do “quase” desaparecimento dos contadores de histórias 

tradicionais em muito fala da relação mais ampla que se estabelece entre o saber escolar, 

racional, dito científico e o saber popular, constituindo esta em uma relação de dominação, 

dos primeiros sobre o último, delineada a partir da coerção da fala e do corpo, atingindo 

significados e valores, constituindo-se por isso em violência simbólica. 

De fato, Bourdieu ajuda-nos a compreender o que está para além da aparência, o que 

mesmo que sombreado pelas relações cordiais, impõe-se de forma contundente, através de 

movimentos mínimos, mas que se constroem nas necessárias redes de significados. É este um 

processo definitivo? O autor sugere que não, indicando que a transferência de capital cultural, 

das culturas dominantes para as culturas dominadas pode propiciar mobilizações coletivas e 

ações que se contraponham à aparente ordem natural das coisas (2007, p. 229). 

Nesta direção, aprofundar a pesquisa e o entendimento do hiato entre contadores de 

histórias tradicionais e contemporâneos, entre saber popular e os saberes das elites 

dominantes, o estudo estruturada das narrativas orais, a proposição de intercâmbio 

permanente entre contadores de histórias tradicionais e contemporâneos, entre estes e a 

escola, o não esquecimento do fundamento e raiz oral da contação de histórias, podem ser 

elementos chaves para que novas disposições se constituam nos campos das relações sociais 

contemporâneas. 
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