
OS CONTADORES

Theatrum Mundi apresenta



sinopse

“ O imaginário é o motor do real “

OS CONTADORES  é um espetáculo para jovens que resgata o encontro entre o contador de 
histórias e o ouvinte. Uma divertida e emocionante combinação entre  atores, objetos e música ao vivo . A 
magia do espetáculo repousa principalmente na arte de contar e nos gestos que fazem a respiração ficar 
suspensa à espera da próxima frase, aquela que desenrola o fio da vida de mil personagens fantásticos.

Assim desfilam pelo palco animais como o Lobo, o Cordeiro, a Mosca, o Leão, a Sapa e o 
Escorpião, em interpretações que discutem as ações dos personagens e suas implicações éticas e morais.
 Aliás, este efeito emocional é destacado justamente para oferecer ao espectador a possibilidade 
de estar diante de dilemas universais, e através deles, ser instigado a refletir e fazer comparações 
com o seu próprio mundo. 

Para as crianças fica a grande experiência de 
estar em contato com um teatro que respeita seu nível 
de desenvolvimento, que mexe com seus conceitos, a 
faz pensar e provoca a sua imaginação. 

E para os mais crescidos a oportunidade de 
discutir valores sociais que estão se perdendo em 
uma  sociedade imediatista e desenfreada.



As fabulas
A mosca e o leão

O lobo e o cordeiro

´

Certo dia o Leão estava a roncar sob o sol tranquilamente quando ouviu um zumbido. Deu um solavanco no ar e acabou acertando uma mosca. 
Irada pelo mal trato, a mosca lançou um desafio ao rei: um duelo. Os dois se encontraram ao meio dia. O Leão enorme como sempre e a mosca 
pequenina como nunca.. Então o duelo começou. O Leão tentando acertar a mosca acabava golpeando o próprio corpo, enquanto a pequena  voava 
mais rápido e mais rápido deixando-o completamente   enfurecido.   E então, o Leão, tentando acertar a mosca, que  passava por entre  suas pernas, 
cravou as garras em seu próprio estômago e rasgou seu ventre de fora a fora.

Um Cordeirinho bebia tranquilamente água no rio quando percebeu um lobo atrás de si.
- Está bebendo de minha água? Não sabe que essa água me pertence?
- Mas minha mãe falou que sua parte da água é daquela árvore pra cima.
Assim o Lobo tentou e tentou arranjar alguma maneira de desculpar a sua ação e devorar o 
cordeiro. Seria mais fácil se o cordeiro estivesse fazendo algo errado. Mas não estava.
Então sem encontrar um argumento convincente o Lobo devora o cordeiro e volta satisfeito 
para sua toca.

E foi assim que a pequena mosca conseguiu vencer o rei da floresta. Orgulhosa e feliz saiu para contar a 
todos a sua vitória. Porém, a nova rainha da floresta acabou presa em uma teia, e viu se aproximar, 
vagarosamente, a aranha.



A sapa e o escorpião

A vendedora de fósforos

Certa vez choveu muito e o rio transbordou. Quando as águas baixaram o velho escorpião, 
que morava na margem direita, foi parar na margem esquerda do rio. 

Era véspera de Ano novo. Pelas ruas de uma grande cidade uma menina vendia fósforos. Era a única coisa que tinha para vender, seus irmãos 
e seu pai a esperavam em casa com o dinheiro. Apesar de seus esforços a menina não conseguiu vender nada. O frio aumentava com a chegada da 
noite. Todos andavam apressados para fugir do frio e voltar às suas casas onde uma farta mesa os esperavam..

A menina para se aquecer um pouco resolveu acender alguns fósforos, afinal, estava muito frio. A cada fósforo aceso  se aquecia um pouco. 
Os fósforos acabaram..

Amanheceu um lindo dia de inverno e a menina dos fósforos foi encontrada na praça da cidade, congelada. Entretanto, ela tinha um leve 
sorriso. Parecia ter finalmente aquecido seu coração.

- Estás louco, e se no meio do rio o senhor me picar?
- Pense comigo se assim o fizer, morreremos os dois.
Depois de muito argumentar o escorpião convenceu a sapa que não lhe faria mal. Os dois entraram na água. Quando 
chegaram  perto da margem direita o escorpião picou a sapa. E, enquanto afundavam, a Sapa perguntou ao Escorpião: 
- Mas porque? Agora morreremos os dois.
- Desculpe bela dama mas faz parte da minha natureza.

Vendo uma jovem sapa a tomar sol lhe pediu 
um favor: - Poderia me ajudar atravessar o 
rio, formosa dama?



Etica e moral´

.. 

Numa breve definição de moral, podemos dizer que se trata do conjunto de 
valores, de normas e de noções do que é certo ou errado, proibido e permitido, dentro 
de uma determinada sociedade, de uma cultura. As práticas positivas da moral são 
importantes para que possamos viver em sociedade, do contrário, teríamos uma 
situação de caos, de luta de todos contra todos para o atendimento de nossas 
vontades.

A moral diz respeito a uma consciência coletiva e a valores que são construídos 
por convenções, as quais são formuladas por uma consciência social, que é fruto da 
coletividade, da soma e inter-relação das várias consciências individuais. Dessa forma, 
as mais diferentes expressões culturais possuem diferentes sistemas morais para 
organização da vida em sociedade. 

 

Devemos sempre ter em mente que a moral, por ser fruto da consciência 
coletiva varia através dos tempos. Sendo construída culturalmente, algumas “visões de 
mundo” ganham status de verdade entre os grupos sociais e, por isso, muitas vezes 
são “naturalizadas”. Essa naturalização pode ser uma armadilha que nos leva ao 
desenvolvimento de preconceitos em relação ao que nos é estranho e diferente. E aí 
entra a Ética, a reflexão sobre a conduta Moral.   A noção de bem e mal ou bom e mau 
é fundamental para que lidemos com o sofrimento e a dor, alcançando a felicidade 
plena e coletiva.

A Etica é reflexiva e teórica. A Moral é prática. Uma completa a outra.



´ ´

Valores morais e eticos no 
espetaculo os contadores

“O inimigo mais perigoso é sempre o que consideramos como o de menor importância”

´ ´

Viver em sociedade pressupõe criar regras e normas para o convívio e o bem estar de todos. A essas normas chamamos moral, que depende de uma 
época e da cultura em que está inserida. E, para sermos justos com nós mesmos, utilizamos a ética para refletir se esta moral é adequada ou não a sociedade 
que desejamos construir. O teatro sempre foi um instrumento ético que ajudou as diversas sociedades através dos 
tempos a discutir suas ações morais, colaborando para fortalecer e até para modificar algumas atitudes sociais. 

´

Os Contadores surge para contribuir com esta discussão Em uma sociedade do consumo, da globalização, 
onde a economia dita regras e a mídia cria pseudo heróis , as crianças precisam discutir os valores morais que 
desejam para seu futuro. Negar esta discussão a uma criança é aprisioná-la em uma sociedade desigual e autoritária, 
dar-lhes a oportunidade de refletir sobre as ações humanas é colocar o poder em suas mãos, é fortalecer o indivíduo 
na construção de um mundo melhor para todos.

Ao longo do espetáculo vemos lobos, cordeiros, moscas, leões, sapos, escorpiões e uma menina órfão Todos, 
sem exceção, carregam em si valores humanos que remontam aos
nossos ancestrais. Escolhemos as fábulas pois elas se comunicam 
com maior facilidade com as crianças, isso sem deixar os adultos de
lado, e vão direto ao foco da questão Quem é o forte? 
Quem tem razão? Como controlar nosso 
desejo? Algumas pessoas são invisíveis aos nossos olhos? Estas são 
Perguntas levantadas pelo espetáculo, e que não possuem uma única resposta.

“O inimigo mais perigoso é sempre o que consideramos como o de menor importância”



Já em nossa primeira história, A mosca e o leão, encontramos um rei forte e dono de si. Onde todos deveriam, supostamente, temê-lo . Pois 
a mosca, em sua “insignificância” , desafia o rei para um duelo. Sem dar-lhe a devida importância o leão acaba derrotado pelo inimigo mais 
improvável: a mosca. E assim o fazemos o tempo todo. Inúmeras vezes nos gabamos de nosso acúmulo de bens e outras vezes pela nossa 
inteligência. Moscas insignificantes a todo momento nos desafiam, o que, para nós, não passa de um zumbido chato. Dividir nosso conhecimento e 
perceber que não precisamos de tanto para sermos plenos, parece ser uma discussão levantada por esta fábula. Dar atenção aos aparentemente 
mais fracos e aqueles que não possuem tanto quanto nós, cria uma corrente de positividade e valoração do outro, onde percebemos a igualdade e 
a fraternidade, que são valores fundamentais de qualquer sociedade de direito.

Qual é o animal ruim? Qual deles é o bom? Logicamente que consideramos o vilão como 
sendo o lobo, e como bom, o cordeiro. Mas porque esta forma de valorar? O lobo não poderia ser o 
bom, e o cordeiro o mau? Em que consistem os valores morais, como são instituídos e onde se acham 
fundamentados? O lobo argumenta, tenta achar desculpas para devorar o cordeiro. O lobo é a visão 
que o fraco tem do forte, para toda sua ação deverá explicar para os fracos por que procede deste 
modo. E é aqui que está a dupla historia da moral: a dos fortes e a dos fracos.

E se as questões propostas pelas duas primeiras fábulas já são assunto para horas de 
discussão o que podemos dizer acerca do desejo incontrolável do escorpião? Que,  mesmo sabendo 
que morreria afogado pica a sapa? O desejo pode ser controlado? O sapo pode alegar que foi 
enganado, que foi a vítima de uma armadilha mortal, e que foi traído pelo desejo. Não pode negar que 
carregou o escorpião nas costas porque quis.



A sapa e o escorpião fala sobre o desejo. E desejar é arriscar-se. Negar-se ao risco ou a entregar-se em algum momento, é tentar controlar o 
incontrolável. E necessário, contudo, ir além do humano, se quisermos evitar a destruição e a morte certa causadas pela vontade sem controle.  Isto é, devemos 
inventar novas formas de vida, dobrar a natureza. O escorpião que diz “essa é a minha natureza”, mostra claramente que perdeu a sua vontade, que não tem 
mais a posse de um “eu”. Na fala do escorpião, o “eu” é a natureza, não o seu querer. A ausência da vontade significa, porém, a morte do indivíduo. 

Não há uma cultura igual a outra, por certo. Todas inventaram uma forma diferente de celebrar a vida. A única semelhança entre elas é que todas 
sobrepujaram a natureza.  O escorpião afogou-se somente porque deixou que outro falasse por ele sem qualquer intervenção de sua própria vontade. 

E, por fim, chegamos a Vendedora de fósforos. A história de  Andersen nos remete a um gélido lugar, onde os homens parecem ter congelado.  E, não 
por  acaso ,  a  menina  vende  fósforos ,  parecendo  querer  aquecer aqueles  cidadãos  com  sua ínfima  chama.  A  menina , 
aparentemente, é uma infeliz, que sofrerá as consequências de uma sociedade que teima em não enxergar-se.  Ela traz a 
chama, a possibilidade de dar visão aos homens, mas eles parecem não se importar e preferem se enclausurar em 
suas casas, onde “protegidos” por sua família, vivem para si e no máximo para os mais próximos. 

E fica a pergunta: até quando precisaremos buscar longe de nós aquilo que parece estar tao próximo? 
Será que não basta olharmos para o lado? Será que não basta olharmos para o outro como para nós mesmos?

Os contadores não pretende dar respostas, muito pelo contrário, pretende perguntar. 
Perguntar as crianças, aos pais, aos professores... encher o mundo de perguntas para que juntos 
possamos encontrar um caminho. Não uma resposta definitiva, mas um caminho que sempre 
servirá a uma sociedade e a uma época … e a um tipo de homem.



* Celso Sisto

A ARTE DE CONTAR 
HISTORIAS E SUA 
IMPORTANCIA NO 
DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL

´
^

Sabemos, com todos os pontos e vírgulas, que contar histórias é 
extremamente benéfico desde a mais tenra idade. Há quem afirme a eficácia de 
embalar os bebês, ainda no ventre, com a melodia da voz da mãe, contando 
histórias, para familiarizar a criança desde aí, com os mecanismos narrativos, e com 
a proximidade e o afeto que o contar histórias envolve. Mas, além disso, sabemos 
que a história narrada, por escrito ou oralmente, nos permite também aquisições em 
diversos níveis. Isto é: contar histórias para as crianças permite conquistas, no 
mínimo, nos planos psicológico, pedagógico, histórico, social, cultural e estético.  

Ao ouvir uma história, as crianças vivenciam, no plano psicológico as ações, 
os problemas, os conflitos dessa história. Essa vivência, por empréstimo, a 
experimentação de modelos de ações e soluções apresentadas na história fazem 
aumentar consideravelmente o repertório de conhecimento da criança,  de costumes, 
comportamentos, vivências, códigos de ações, sobre si e sobre o mundo. E tudo isso 
ajuda a formar a personalidade!  Ao fazer contato com a obra de arte a criança 
participa de uma ação pedagógica, mesmo que não seja essa a função da narração 
oral ou do texto literário. A  sujeição a experiência artística educa, em sentido amplo. 

As histórias narradas oralmente proporcionam as crianças uma visão seja do 
seu tempo, seja de outros tempos. O recorte oferecido pela história delineia  sempre 
uma época, um conjunto uma ética, que acabam fazendo do texto esse complexo 
histórico. E se as histórias forem ainda contos populares, há a possibilidade de 
revelarem uma sabedoria ancestral e a tradição dos povos, com temáticas de caráter 
universal.       

´
^



* Celso Sisto é escritor, ilustrador, contador de 
histórias,especialista em literatura infantil e juvenil, pela 
(UFRJ), Mestre em Literatura Brasileira pela (UFSC) .

Contar oralmente uma história está relacionado ao  reunir, ao criar intimidade, ao ato de entrega coletiva, é um ato agregador de pessoas; é o 
exercício do encontro consigo, com os outros, com o universo imaginário, com a realidade, por extensão! Por isso, esse costume milenar é também 
socializante! E mais, na medida em que o universo narrativo de uma história revela modos de interação social entre os personagens, também nos revela 
um quadro de modelos, a serem seguidos ou a serem  questionados. Sem dúvida, para quem está aprendendo a estar no mundo há pouco tempo, esse 
material é de importância inquestionável! Na medida em que se familiarizam com a arte do contar as crianças vão percebendo os elementos estéticos – 
os elementos que fazem daquele “objeto” um objeto de arte. Elas também vão, desde cedo, criando critérios de valoração (mesmo que de forma 
simples), de comparação, de classificação e de fruição A convivência e familiaridade com a arte faz surgir a necessidade de torná-la cada vez mais 
presente no cotidiano, no dia a dia, na vida. A arte passa a ser a metáfora necessária para a criança entender o mundo e até se proteger das agruras da 
vida. A arte passa não só a ter um valor como a ser um valor.

Por tudo isso, pode-se dizer: as crianças que tem  contato com as histórias desenvolvem mais a imaginação, a criatividade e a capacidade de 
discernimento e crítica; na medida em que se tornam ouvintes e leitores críticos, as crianças assumem o protagonismo de suas próprias vidas. O que 
começou, lá no passado com o objetivo de apontar padrões sociais aceitáveis - “instruir mais que divertir” foi sempre o objetivo dos textos direcionados 
as crianças - pode, gradualmente, se tornar também um  saudável exercício de cidadania, se proporcionar a discussão, a contestação e a relativização 
das ideias. 

“A arte é necessária, é uma linguagem que mostra o que há de mais natural no homem; através da qual é possível verificar, até mesmo, que o homem pré-histórico e o pós-moderno não estão distantes 
um do outro quanto o tempo nos leva a imaginar. A arte é baseada numa noção intuitiva que forma nossa consciência. Não precisa de um tradutor, de um intérprete. Isso é muito diferente das línguas 
faladas, porque você não entenderia o italiano falado há quinhentos anos, mas uma obra renascentista não precisa de tradutor. Ela se transmite diretamente. E essa capacidade da arte de ser uma 
linguagem da humanidade é uma coisa extraordinária.”      

FAYGA OSTROWER, 1983.



*

Elenco

“ representar é a arte de inventar verdades “ …

Ficha técnica

 * Os textos foram escritos a partir das fábulas: O lobo e o cordeiro , de La Fonatine; O leao e o mosquito, de 
Esopo; O sapo e o escorpião, autor desconhecido; e A vendedora de fósforos, de Hans Crhistian Andersen. 

Texto e direção: Angelo Faria Turci
Direção musical: Gabriel Linhares
Figurinos, cenários e adereços: Theatrum  Mundi
Iluminação: César Germano
Técnico de som: Marcelo Delfim
Bonecos: Bruno Dante
Preparação corporal: Rodrigo Patriota
Designer: Matheus Meira
Fotografia: Lidi Cutrim
Gerência Comercial: David Innocente
Produção e administração: Coxia Agência de Cultura
Realização: Theatrum Mundi

Apoliane Phifer
Cleyton Diirr
Michel Ramos
Matheus Meira

Rafaela Garcez
Rafael Ribeiro
Ronaldo Damázio
Tamara Innocente



Em espaço teatral – Média de 500 espectadores
* 80 refletores PC – Lâmpada par
* 10 refletores elipsoidais e 20 pim bins
* Mesa digital de luz 48 canais de 4K
* Caixas acústicas para plateia e retorno
* Mesa de som digital 24 canais
+ 8 headsets ( shure/sunheiser ) auricular cor da pele
+ 4 microfones direcionais
+ Entradas de energia elétrica 110 e 220 volts  
+ Espaço mínimo de 6m de larg X 6m de prof X 4m de alt

Em não espaço teatral 
 
Público de até 100 espectadores -  sem iluminação teatral
+ Espaço mínimo de 6m de larg X 6m de prof X 4m de alt
* Espaço ou sala com água corrente para maquiagem  e camarim
* Saídas em 110 e 220 volts

Especificações técnicas
Público de mais de 100 espectadores - sem iluminação teatral
+ Espaço mínimo de 6m de larg X 6m de prof X 4m de alt
* Mesa de som 24 canais + cabeamento + plugues
* Caixas acústicas para plateia
* Retorno para atores
* Saídas em 110 e 220 volts
* Espaço ou sala com água corrente para maquiagem  e camarim
 
* Para apresentações com necessidade de iluminação teatral considerar os itens referentes ao espaço 
Teatral abaixo, levando em consideração que deverá ser providenciada a estrutura de sustentação das varas 
de luz e coxias, além de vedação do espaço.

* Mapa de som e luz completos para Teatro
de grande capacidade consulte em nosso site.

Especificações técnicas



Estrada

O Theatrum Mundi será homenageado durante o prêmio Zilka Salaberry 
2014 pela montagem de Os Contadores e ainda foi indicado a melhor 
direção, texto adaptado e conjunto de atores no prêmio CBTIJ.

O espetáculo estreou em maio de 2012 na sede do Theatrum Mundi

Temporada na sede do Theatrum Mundi – Social Ramos Clube /RJ
Temporada na Arena Carioca Dicró/Rj

V Festival Niterói em Cena - 2012
Melhor Cena, melhor diretor e melhor composição visual. Indicações a melhor ator ( Matheus Meira ), 

melhor texto e prêmio especial pelo trabalho estético.

XV Festival de Teatro Infantil do Rio – 2012
Melhor diretor e melhor cenário. Indicações a melhor espetáculo e melhor figurino. 

IX Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias - 2012
Melhor diretor,melhor figurino, melhor atriz coadjuvante ( Rafaela Garcez ) e segundo melhor espetáculo. 

Indicações a melhor ator coadjuvante ( Matheus Meira ), melhor iluminação  e melhor atriz coadjuvante 
( Tamara Innocente )

XXXVI - Festival de Teatro de Pindamonhangaba – 2013
Melhor diretor e melhor figurino

Festival de Teatro de Chapecó/SC – Maio/2013 - Mostra
Aniversário da UERJ – 60 anos – Dez/2013
Temporada Teatro Municipal Ziembinski– jun e jul de 2014

XV - Festival Nacional de Teatro de Guaçuí/ES – 2014

Melhor espetáculo, diretor, figurino, Cenário , iluminação, ator – Ronaldo Damázio , Melhor atriz – Rafaela 
Garcez, Maquiagem e melhor conjunto de atores .
Indicações a melhor Sonoplastia , Texto , ator – Cleyton Diirr e  atriz – Apoliane Phifer e Tamara Innocente.



CONTATOS
Av. Braz de Pina., 1731 / cs 72  – Vila da Penha – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21235-602 
Tel: (21) 2482-8361 *  7727-7089  *  97309-2514
E-mail: ciatheatrum@gmail.com ou coxia@coxia.com.br
www.theatrummundi.com.br
facebook.com/ciatheatrum

mailto:ciatheatrum@gmail.com
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