
 

 

“Nossa primeira grande história é o nosso 

nome”, diz Nais Consulin, pedagoga e 

contadora de histórias em Arapongas. Filha e 

neta de professores, ela sempre gostou de 

compartilhar narrativas e se dedicou à 

pesquisa sobre como a contação de histórias 

pode melhorar as aulas. “Precisamos saber 

a nossa história, a da humanidade, da nossa 

disciplina, do mundo, da cidade.” 

Nais já se caracterizou como princesa Isabel, 

Napoleão e até Hitler, por exemplo, para contar 

histórias ficcionais e passagens da própria vida. 

O reconhecimento veio com convites para 

contar histórias em hospitais, asilos, igrejas e para 

ministrar aulas de formação de professores em 

mais de 40 cidades. “Se soubermos contar uma 

história, seduzimos qualquer ouvinte e podemos 

fazê-lo mais feliz”, afirma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma contadora de pequenos contos e grandes histórias 

Morando sozinho em uma casa no meio urbano, 

isolado de todos e viciado em um café que alimenta 

seu ódio pela humanidade. Assim vive o protagonista 

de “Café Mistrô”, minirromance escrito por Ricardo 

Vilela. Professor de História e Filosofia em Joaquim 

Távora, ele já escrevia contos sobre a tragédia 

humana antes de lançar o livro, em 2018. “Gosto de 

autores e filósofos que têm uma visão mais pessimista 

da vida”, diz Ricardo. “Acho que a arte da tragédia 

tem uma função catártica, como diria Aristóteles. Ela 

nos faz refletir sobre a própria vida e não cometer os 

erros que os personagens cometem.” 

O professor ganhou uma homenagem dos alunos do 

Colégio Estadual David Carneiro, em Guapirama, 

onde ele havia lecionado anteriormente. Os 

estudantes encenaram passagens do “Café Mistrô” 

e pintaram no muro da escola reproduções das 

ilustrações que o artista plástico Marlon da Silva fez 

para o livro.  

Além da literatura, Ricardo costumava se dedicar 

também à música. Na banda de rock Esteroide Grego, 

ele compunha e cantava (até em festivais da região) 

canções psicodélicas sobre, entre outros temas, 

alterações da consciência e a mudança que a Filosofia 

causou em sua vida. 

Imagens: Ricardo em frente ao muro do CE David 

Carneiro, capa do livro e ilustração de Marlon da Silva. 

 

A arte da tragédia 


