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E sta edição enfoca a arte de contar histórias como temática central. Era uma vez ... 
para sempre! nos pareceu ser o título ideal da revista, cujo conteúdo detecta o 
resgate e pressupõe a perenidade dos contadores e de projetos que discutam e 

incrementem aquela atividade. 
A Hora do Conto vem ganhando um espaço de prioridade e projeção dentro das instituições 
que desenvolvem programas de incentivo à leitura, aferidos os bons resultados que as histórias 
contadas geram, ora pelo aumento de leitores, da freqüência e quantidade de leitura ou através 
da complementação afetiva, despertada em momentos prazerosos de contação. 

Nada mais oportuno que o lançamento da RELEITURA 12 no mês de março, quando 
comemoramos mais outro ano da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, a serviço 
da comunidade. & A N &S 'l'IR.Alt&S DE LE'l'RA!, nosso slogan de aniversário, conta uma 
história com princípio, meio e festa, quando a ludicidade afirma que o sucesso está pousado no 
compromisso com o trabalho sério e engajado. 

O leitor mais atento observará que fica ausente a seção Caixa de Pandora, cedendo terreno 
para que os articulistas contem, cantem e encantem você, ouvinte dos olhos sensíveis ao ritmo 
e à harmonia dos contos. 
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Antigamente, no tempo de era uma vez, os 
homens se reuniam ao redor da fogueira e havia um 
bruxo velho ou podia ser uma bruxa, alguém que 
se acocorava e dizia de memória as histórias e os 
mitos fantásticos existidos na tribo ou no clã. Isso 
com certeza acontecia numa caverna, enquanto o 
vento de fora trazia os personagens, bichos ferozes, 

fantasmas da noite, cobras e lagartos, 
que no outro dia cedo se transforma
riam em crua luta pela sobrevivência. 
Certamente domesticados, esses 
fictícios gigantes passeavam pelas 
retinas cansadas dos ouvintes, até 
que o sono viesse e transformasse 
lenda em alegoria, agora na forma de 
sonhos macabros como o ambiente. 

Depois os contadores passaram a 
morar nos engenhos. Totonhas e 
Rosas pouco falavam, mas muito 
significavam para futuros escritores, 
Gracilianos Ramos, ou leitores de 
Robinson Crusoé, chamados 
Drummond, José Lins, Manuel 

Bandeira entre tantos. O certo é que a lembrança 
desses eventos estão narrados no Itinerário de 
Pasárgada e registrados para quem duvidar de 
sua enorme influência. O João Felpudo ou O anel 
que Tu me Oeste compõem imagens poéticas, assim 
como as fadas, os duendes, os sacis que amarram 
rabos de cavalos e põem cinza no feijão. 

Véspera do segundo milênio. Parece que o 
automatismo das máquinas e, principalmente, da 
televisão, irá impedir a continuidade da história 
oralizada e muitos prevêem o fim dos mágicos 
contadores, uma vez que a geração mais jovem 
sabe mais sobre super-heróis de Andrômeda que o 
mais sábio dos antigos gurus. A descrença 
generalizada, a partir de duas guerras atômicas e a 
possibilidade do extermínio do planeta pela bomba 
nuclear ultrapassam o medo das correntes pas
seando por obsoletos corredores transformados em 
quarto e sala nos atuais apartamentos. Quanto à 
escola, o que faz é macaquear a sintaxe lusíada, 
procurando os pontos e os acentos dos contos de 
Grimm e Andersen. Os professores estão muito 
preocupados em que os alunos passem nos 
concursos públicos ou no que vão dizer aos pais 
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ou às outras escolas sobre a perda de tempo com a 
contação de causas fora dos livros didáticos. As 
viagens no computador realizam os sonhos virtuais 
de qualquer criança de cinco anos, com a vantagem 
de dar sossego às mães que trabalham o dia inteiro. 

Até onde vai essa verdade, num mundo consti
tuído de muitas verdades, meias - verdades e más 
caras dos fiéis telespectadores? Vai até a cons
tatação de que a mentira tem pernas curtas e o 
desejo tem pernas longas. Contradizendo essas 
tristes hipóteses, o que se verifica hoje é a 
multiplicação de grupos interessados em contar e 
ouvir histórias de fadas, numa avidez sincera pela 
fantasia que colore a vida e manda para o inferno 
os descrentes na existência de Peter Pan, numa terra 
do Nunca e do Sempre, quando se quer ser criança 
até os oitenta anos. Enquanto os céticos 
nietzschianos apregoam a proximidade das 
catástrofes, juntamente com os leitores crédulos na 
vinda do apocalipse, moças-princesas chamadas 

O que desmente a hipótese de que as crianças 
não se interessam por fadas milagrosas? Uma 
quarta-feira de sol, em que a kombi da Prefeitura 
pára em frente à Biblioteca Comunitária Santa Rita 
de Cássia, no Morro do Papagaio. Os meninos lá 
estão, perguntando por que é que fulano não veio, 
para ensaiar o teatro. O que é que traz hoje a criativa 
Júlia, parecendo uma árvore de natal, cujos enfeites 
são livros, palhaços de papel crepom, folhas 
xerocadas para serem completadas? E também 
esperam pelos contadores de histórias, já se 
reunindo no salão improvisado da Igreja. O ambiente 
parece a gruta em que nasce o conhecido Jesus: 
uma mesa comprida -Alice depois de crescida pela 
tabuleta "coma-me"; cadeiras que são puxadas, 
burricos-de-Belém; um pequenino quadro, com giz 
comedido e pouco - anão; a imagem de Nossa 
Senhora, que é a principal convidada nas festas de 
coroação. Também os contadores possuem parcos 
recursos (são o povo e o povo recria do impossível 

Carla ou Deborah ou Sandra 
Lane vêm chegando vestidas de 
ninfas, com violões de ouro e 
bocas de camélias, para sur
preenderem os menininhos de 
todas as idades, na Capital do 
século, que é Belo Horizonte. De 
repente não é impossível que 
uma carruagem dourada passe 
em frente à Biblioteca, puxada 
pelos cavalos mecânicos do 
século XXI. Dessa carruagem, 
que pode ser um lotação da 
linha 9103 ou um fusca difícil de 
pegar, saltam para dentro do 
teatro meia dúzia de capetinhas, 
sapos e borboletas que ninguém 
sabe se são personagens ou se 
vêm participar como escuta
dores falantes dos contos da 
Carochinha. Em geral lambem 
pirulitos, usam jeans como 
qualquer garoto, mas o interesse 
verdadeiro, o motivo por que os 
olhos redondos fitam balões 
muito redondos, é a curiosidade 
ancestral, a mesma do grotesco 
menino das cavernas, em re
ceptar os monstros que engolem 
cidades. e se identificarem de 
fato com os formosos príncipes 
que enfrentam, intemeratos, a 
fúria dos titãs, ou vencem pela 
esperteza a força dos magos 
adultos. 

Taliesin era realmente o maior poeta de 
Gales. Respondia aos desafios de Heinin, o 

bardo mais velho e sáhio, com versos que 
revelavam os mistérios do mundo e lhes 
contava sobre coisas que aconteceriam. 

a possível tabulação). Mas quan
do a história começa, as cadeiras 
ficam caladas, de buliçosas que 
estavam. A mesa não borbu
rinha, fica muito caladinha, 
porque quer seguir cada passo, 
desde a entrada de João e Maria, 
até a sua volta, com jóias e 
dinheiro para comprar feijão, 
arroz, óleo de soja e alguma 
pipoca doce. A menininha 
Helena de Tróia Papagaio & Cia. 
já passou o vestido na cara para 
limpar bem o nariz e poder 
enxergar direito o sapato da 
Cinderela . O Tiago, de doze 
anos, cochicha um segredo no 
ouvido de Deise, que deixa de 
chupar o dedo para dar uma 
opinião. É que a Moura Torta 
cravou um alfinete na cabeça da 
Princesa. Assim também cravou
se uma bala perdida na testa do 
filho da Vilma, que trabalha na 
Biblioteca. O real é tirado da 
história ou a história, do real? 
Afinal, o que é realidade, o que é 
a ficção? Somos feitos do mesmo 
tecido dos sonhos, já anunciava 
Shakespeare. Por isso as poe
sias estão nas tiras dos chinelos 
Havaiana, que o Guilherme chu
tou para lá, ou na estrela que faz 
a Simone, rodando sobre si 
mesma e parando no ar da tarde, 
numa cabriola louca que contra-

Maravilhava a corte com suas lendas. ln: O 
livro ilustrado dos mitos: contos e lendas 

do mundo, recontados por Neil Philip e 
ilustrado por Nilesh Mistry. São Paulo: Marco 

Zero, 1996, p.116. 



ria sempre a lei da gravidade. As poesias estão nas 
tintas da artista Eliana, esparramando arco-íris nos 
papéis usados de um lado. É dessas poesias que 
surgem os contos alegres, de carinhas despen
teadas. Para essas crianças do Morro, a fada não 
existiria, se não fosse chamada Nenzinha e não 
fizesse bolinhos tão gostosos como os de tia 
Nastácia. Há quem chame os bolinhos "pão forte", 
mas o nome pouco importa. Comida pode ser 
nuvem, quem não gosta de algo tão doce? 

Contador é o que mais existe. Naturalmente, sem 
nenhum diploma escolar. A avó que ama os netos 
narra com espanto e surpresas. A Menina 
Enterrada Viva: 

Capineiro de meu pai 
Não me cortes meus cabelos 
Minha mãe me penteou, 
Minha madrasta me enterrou 
Pelo figo da figueira 
Que o passarinho bicou. 
Xô, passarinho! 

Contadora é a mãe do doente, que tem febre de 
quarenta graus e precisa adormecer. Contador é o 
loroteiro, que matou sete mosquitos e diz para o rei 
vizinho que é o João Mata-Sete. Quem é que não o 
conhece, quando vem de uma pescaria, dizendo 
que pescou um lampião, e o pior: estava aceso? 
Contador era o tio Chico, que põe um lençol na cara 
e aparece na cozinha, fingindo-se de fantasma. Fica 
o verbo no presente, porque ele, depois de morto, 
continua nos assustando, como fazia no interior. 
Contador maior é a criança. inventando tatus e bolas, 
elefantes que comem minhocas e convivem sem 
maiores problemas com o poodle na área do prédio. 

Ninguém precisa ser gênio para contar uma 
história. É do povo que vem o folclore, a Uiara e o 
Curupira, a loura do Bonfim. Se não houver uma 
história, é certo que o povo a encontra, no atropelo 
do dia-a-dia. Monteiro Lobato dizia que é uma ova 
que o povo não leia ou não goste de ouvir histórias. 
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É preciso, segundo ele, chegar os livros às mãos 
do povo, porque o povo está louco por ler. O povo é 
a própria história, é ele que faz a história, quando 
não é submetido às leis da ditadura. O que seria do 
mundo, sem as aventuras incríveis de um Barão de 
Münchausen? Alguém sobreviveria, se não tivesse 
escutado que o Pinóquio entrou na baleia, para tirar 
seu pai, aquele velho Gepeto com cara de todos os 
pais? E ainda que uma bela fada transformou o 
Pinóquio em menino, ele que fora mentiroso, tivera 
um ninho de pássaros na ponta do nariz de pau? 
Enquanto há dificuldades, enquanto sofrer o diabo, 
o povo precisa sonhar. Assim, a Cinderela ficará 
com seu belo amante; assim a Rapunzel e os dois 
filhos gerados na Torre atravessarão o deserto e 
salvarão o amado com suas lágrimas ardentes. 
Mesmo os que renegam o tempo, mesmo os que 
não crêem que a morte está inserida na vida, mesmo 
esses são pegos no flagra, sonhando com a 
liberdade, esperando um governo justo, menos 
roubos e negociatas. Betelheim apregoa isso: que 
a criança quer a desforra para aquele que não soube 
amar. As bruxas serão queimadas, os gigantes 
cairão aos montes dos repetidos pés de feijão. E os 
que creram na alegria, os que lutaram por ela, 
estarão sempre justificados nos casamentos e 
festas, no "foram felizes para sempre". Para a 
criança, não há dúvida: o que é livre prevalecerá. 

Como contar uma história? - perguntam alguns 
professores, roendo as unhas e rangendo os dentes. 
A resposta vem num sorriso: "Conte a história com 
sua emoção". Se a história nos envolve, se 
convivemos com ela, mesmo por oposição, então 
podemos contá-la. A expressão nascerá espontâ
nea, sem muita parafernália, nem gestos ensaiados. 
Os olhos das crianças nos dirão o que está se 
passando. E se estiver difícil, se não houver a 
coragem para ir ao país encantado, deixemos que 
a própria criança nos conduza ao seu enlevo. É 
assim que os escritores vão fazendo as perso
nagens, a partir do que já viveram, a partir do que 
já sonharam. 

O Maria da Graça Rios é Professora, 
Mestre em Literatura e Consultora de Pesquisa 

da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 
de Belo Horizonte. 
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"Aí, eu falei com ele, se você quer mesmo briga 
então vem cá, vem sentir o carinho do meu 
muque". 
"Beto, não coloque medo nos meninos, não 
fantasie as coisas" ... 
"Deixa, mãe, deixa o papai contar o que 
aconteceu!" 

Era assim que eu ouvia histórias. Não se fazia 
ritual. A coisa acontecia no meio de um jantar, dentro 
do carro ou de manhãzinha quando, da minha cama, 
eu ouvia o meu pai e minha mãe sonharem em voz 
alta sobre nossos futuros, nossas conquistas ... 

É por isso que eu acredito que a arte de contar 
histórias tem tudo a ver em acreditar naquilo que se 
está falando. 

Quando eu ouv ia minha mãe canta r "Oh, 
jardineira, por que estás tão triste ... " eu ficava muito 
preocupada com a tristeza da jardineira. A emoção 
da minha mãe era tanta que me convencia a ponto 
de deixar-me triste também. 

Dizem que contar histórias é um ato de amor, 
inspiração para a arte do criar. O processo criativo 
humano muitas vezes funciona dessa maneira: capta 
algo de fora, leva para seu interior e dialoga com o 
que já está armazenado. Às vezes, o retorno numa 
hora do conto é imediato. O público ri, faz expressão 
de medo, se assusta e até tece comentários. 

Porém, mu itas vezes não sabemos o que 
acontece com a história depois de contada. Ela fica 
de presente a quem nos ouviu 

Certa vez, em sala de aula, um aluno me pediu: 
- Professora, conta aquela história do rei que ficou 

pobre. 
- Rei que ficou pobre? Que história é essa? 
- Aquela, professora, que você contou no primeiro 

dia de aula. 
Nossa, como me assustei Lembrei-me de que, 

naquele dia, a turma não havia mostrado reação 
alguma. Senti-me frustrada achando que a minha 
contação tinha sido um fracasso. Agora, após um 
ano letivo, eu recebia a resposta. A história tinha 
agradado tanto que havia ficado guardada no 
aconchego das coisas queridas. 

As mães modernas compram livros, CDs, fitas 
com histórias infantis para trazerem um pouco de 
fantas ia aos meninos e meninas que freqüentam 
academias, balés, aulas de teclado, violão e tudo o 



que se diz essencial para que a criança seja bem 
aceita no mundo social e competitivo em que está 
inserida. Não desaprovo esse comportamento. Acho 
de vital importância a criança ter acesso aos meios 
de comunicação que enriqueçam o seu mundo do 
faz-de-conta. Porém, se a criança nunca recebe o 
carinho de uma voz tranqüila de mãe falando-lhe 
de príncipes encantados, bruxas que são vencidas, 
fadas que possuem varinhas de condão prontas 
para transformarem o mal em bem, podem acreditar: 
estas pequenas criaturas se sentirão um tanto 
quanto pobres, quando adultas. 

Se verificarmos a evolução da humanidade, 
constataremos que, o homem moderno, numa busca 
incessante de poder, abandonou o "era uma vez", 
a fim de não mostrar-se fraco num mundo onde o 
vencedor é aquele que possui grande quantidade 
de riquezas materiais, como carro do ano, casas 
luxuosas, aplicações em papéis que lhe 
rendam muitos, muitos dividendos. 

O problema ecológico mundial, a 
devastação de nossas florestas é o 
mesmo que ouvir o grito do ditador: 

- Olha aqui, lobo mau! Não precisa l'. 

mais se esconder. Eu, o homem, vou \~ 
acabar com suas florestas, seus rios, ~ 
seus modos misteriosos de querer ser 
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Uma outra riqueza que se ganha em ser contador 
de histórias é quando é alcançada a 3ª idade. A 
memória é revitalizada, o sorriso se torna espontâneo 
e os olhos do contador se enchem de um brilho 
comum aos jovens de 20 anos. 

Não se ensina a ninguém a arte de contar 
histórias. Técnicas, recursos sonoros e visuais 
enriquecem o espetáculo, mas o que encanta, o que 
prende a atenção dos ouvintes é a veracidade dos 
fatos e o jeito peculiar de cada contador. Porém, 
algumas técnicas podem ajudar, como: 

- contar histórias das quais tenha gostado 
-variar repertório: histórias engraçadas, de amor, 

de suspense, de fadas, etc 
variar a voz de acordo com o personagem que 

está em cena 
criar estímulos visuais e auditivos que enrique

çam a história 
- trabalhar muito o olhar e toda a 

expressão do rosto. 

forte e me enfrentar. Eu agora sou dono ~ .'Ã 
do mundo e o conheço bem. Sei que ~ l,J !'\.. ~ · 
duendes, bruxas, fadas não existem. 

A "moda" de grupos de contadores 
de histórias ... vai passar. Os concursos, 
prêmios, entrevistas, tudo isso tem seu 
tempo. Mas o que não vai passar, o que 
nunca irá desaparecer é a contação de 
histórias por aqueles que fazem parte 
dessa arte uma forma de amor. 

Tenho um filho de 18 anos. Quem o 
vê na rua o considera um homem feito 
por causa da barba rala e de sua altura. 
Porém, sua cabeça anda nas nuvens e São simplesmente fantasias sem pé 

nem cabeça! 
Coitado do bicho homem! A sua coragem em 

acabar com o mundo da fantasia foi tamanha que 
hoje, às portas de um novo milênio, ele se sente 
fraco, com medo de escuro, com pavor de ficar 
consigo. 

O homem não pode crescer sem ter sempre, 
dentro dele, um menino que sonha e acredita no 
impossível. 

A história faz esse elo de maneira ímpar. Ela 
consegue dinamizar o real através do lúdico, da 
fantasia, do sonho. Por isso, é comum a criança 
pedir para se repetir uma, duas, três vezes a mesma 
história e, com olhos arregalados, sem perder uma 
só palavra da narração, tornar o contador res
ponsável por tudo que está sendo assimilado. 

Ser um contador de histórias tem muitas van
tagens. Você se torna uma pessoa especial porque 
mexe com o imaginário. Cria momentos de lazer 
onde você nunca está só. 
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COELHO, Betty. Contar histórias: uma arte sem 
idade. São Paulo: Ática, 1989. 

STEFANI, Rosaly. Leitura. Que espaço é esse? São 
Paulo: Paulus, 1997. 

os seus sonhos ainda batem asas. Em dias de chuva 
forte, a cidade se torna um caos. Tudo é problema: 
trânsito, roupas que não secam e, o mais importante: 
a falta de energia bem na hora da novela das 8. 

Quando a luz se apaga, a gente escuta gritos 
vindos de todas as partes: dos prédios, casas, 
pontos de ônibus ... 

Aí, acontece o inesperado. Meu filho vem 
depressa de onde está e fala: 

- Oba, acabou a luz. Vem, mãe! Vamos sentar lá 
na varanda pra você contar uma história. 

Ele se senta no chão, bem junto a mim, e fica que 
é só ouvidos. 

De repente, volta a luz. Meu filho tampa o rosto e 
fala: 

- Mas que chato, que chato que essa luz voltou! 
... E essa magia acontece sempre em noites 

chuvosas, mesmo não tendo fogueira, só assom
brações ... dos que não gostam de ouvir histórias. 

O Sheila Rachid Mendes Fontes é Professora 
de Literatura Infantil e Contadora de histórias. 

Formada em Comunicação Social e 
pós-graduada em Arte-Educação. 
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Quando optamos por contar histórias, visamos a 
uma série de resgates: recuperar nossa infância e 
as fogueiras invisíveis que sempre imaginamos para 
acender uma história; reencontrar nossos folguedos, 
medos (por que não?) mitos e assim reescrever a 
nossa trajetória, sem abrir mão da nossa memória 
afetiva; redefinir nossa imagem social diante daquilo 
que nos tornamos; revisitar nossa noção de 
cidadania para redimensionar nossas crenças na 
palavra como gesto sonoro capaz de se propagar 
ao infinito, de incitar mudanças; remexer nossa 
imaginação com cargas sempre maiores de 
liberdade; recompor o lugar de seres criadores que 
todos ocupamos no mundo. 

Tarefas nada simples. Ainda inconclusas, uma 
vez que seguimos sendo esboços de inúmeros 
deseios e projetos 

E é pelo desejo de falar com o outro que 
levantamos a voz. A matéria do nosso sonho - que 
a princípio pode parecer fugaz, já que o momento 
da narração não se perpetua no tempo e no espaço 
- só encontrará eco se levar, num próximo passo, o 
ouvinte ao livro. Aí, sim, ao refazer suas histórias de 
leitores, o contador de histórias ocupará nessas 
biografias um lugar especialmente resguardado 
pelo coração 

Em hipótese alguma queremos que o trabalho do 
contador de histórias substitua o livro. Sabemos do 
papel de mediadores da leitura que ocupamos. 
Reconhecemos até o lugar episódico onde nos 
destinamos num primeiro estágio de sedução para 
o ato de ler. Mas nada substitui o prazer de abrir 
essa "caixa de folhas" e deparar com letras 
aveludadas; pontos finais, vírgulas e exclamações 
geográficas, parágrafos montanhosos; frases 
assobiantes; imagens fflmicas; cheiros imigrantes; 
ações carretéis, personagens vitrais (e vitais!) . 
Nada! Desde que essa etapa de sensibilização para 
o livro não tenha sido queimada no fogo do "nunca 
mais quero ler!" 

Quem já viveu a experiência de ouvir histórias da 
boca de um contador sabe que a cumplicidade 
estabelecida daí deixa marcas eternas. É dessa 
relação e desse espaço de "suspensão" que se 
criam as condições para se saborear o livro vivo; 
não pela ação (que é teatro, que é filme). mas pela 
aderência da palavra (que é também movimento 



interno) que, quando encontra condições favoráveis 
(uma porta aberta), entra e vai se fazendo de 
segunda pele. Essa que podemos vestir sem medo, 
para nos "camalearmos" melhor para o mundo. 

Mas gostaríamos também que nossa fala viesse 
aqui legendada pela urgência de novos contadores 
de histórias! 

Sabemos, na carne, que ninguém vira contador 
da noite para o dia. Esse processo de formação só 
é possível se estiver centrado numa reflexão que 
envolva nossas histórias de leitores, nossas 
necessidades de comunicação artística , nossa 
opção pela palavra como agente sensível , lúdico, 
estético, enfim, transformador. Sobretudo, que se 
respeite o fluir natural do tempo , o exercício 
constante , sem a pressa tão 
comum a quem quer sair por aí 
fazendo , antes de observar os 
sinais da maturação das coisas 
(até das palavras-histórias!). 

E porque amamos a palavra 
dita, sugerida, suspirada, reti
cente, explosiva, sangüínea, 
embaçada, transparente é que 
decidimos reg istrar nossas 
idéias, práticas e experiências 
sobre o assunto. 

Aqui está cravado o que 
acreditamos ser o texto dos 
pergaminhos gravados na nos
sa pele, em tom confessional , 
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As primeiras histórias contadas por nós em um 
hospital aconteceram na inauguração do Projeto 
Meu Livro, meu companheiro, da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ , no 
Instituto Nacional do Câncer - INCa. Era o início do 
ano de 1991 . O hospital em festa recebia o projeto 
que levaria para aquele espaço um pouco de 
fantasia à triste realidade daqueles que ali estavam. 
Seriam alguns minutos de sonho: um sonho 
acordado, de olhos bem abertos e ouvidos 
arregalados. 

O públ ico sentado em círculo; crianças e adultos 
se misturando com soros e fios espalhados pela sala 

cor-de-rosa, toda enfeitada e 
que, naquele dia, cheirava a 
bolo e biscoito. 

Nossos olhos estavam sus
pensos com o que viam e nos
sos corações apertados grita
vam por socorro. Mas eram as 
histórias saídas de nossas 
bocas que sufocavam os gritos 
dos nossos corações. Não era 
possível chorar. No final , risos, 
aplausos e abraços encerravam 
a sessão de contos. 

íntimo, mais como uma história CONTADORES DE HISTÓRIAS 

Não sabemos por quanto 
tempo ficamos paralisados , 
sentados imóveis, em franga
lhos. Parecíamos vítimas de um que narramos numa de nossas 

sessões de contos do que um manual de COMO 
TORNAR-SE UM CONTADOR DE HISTÓRIAS EM 
ALGUMAS AULAS! 

Fomos lá atrás, nas dobras do tempo, escavar a 
História do Contador de Histórias e da Tradição Oral. 
Assim, fundamentamos melhor a nossa posição no 
presente e até podemos acreditar que hoje temos 
uma teoria geral para a formação do contador. Tudo 
isso, irrigado através das veias e artérias do tempo, 
trouxe pra nós a possibilidade de construirmos uma 
prática específica nas nossas oficinas, exercícios e 
treinos, que nos incitam a levantar hipóteses, refletir, 
pensar as histórias do ponto de vista também de 
quem as ouve. 

No mais é a circulação, a irrigação, o bom
bardeamento da palavra que o tempo nos "obriga" 
a atravessar em grupo e podemos abraçar aqueles 
que nos levaram a contar histórias. 

Estamos convictos de que nossa volta ao mundo 
nos deixou mais leves e. por que não dizer, 
purificados? 

terremoto. Estávamos tristes e chocados. Sabíamos 
da existência de doentes - crianças, principalmente 
- e algo nos dizia que tínhamos tocado nelas 
também. 

A partir daquela data, o trabalho de contadores 
no INCa passou a ser constante e com um dia fixo 
na semana. Começamos, então, a perceber o que 
o conto fazia com as crianças: entre tantas dores, a 
boca se abria também para sorrir; a dor era 
esquecida por alguns instantes e o convite à 
brincadeira era aceito sempre. Como era bom ouvi
las perguntando sobre os personagens das histórias 
e, muitas vezes, se transportando para elas, na 
tentativa de resolver questões. 

Durante um ano ficamos por lá, formando 
contadores e contando histórias. Depois, seguimos 
traçando outros caminhos. 

Em março de 1995, fomos convidados pela 
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro 
para participar do projeto Teatro é vida, contando 
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histórias em 10 hospitais da cidade. A esta altura, 
já possuíamos um acervo maior para contar e 
éramos também outras pessoas. Há 4 anos não 
fazíamos mais trabalhos em hospitais e, assim, 
estaríamos "voltando". 

Entramos pelas portas de muitos hospitais. 
Encontramos crianças, adultos, pessoas chorando, 
sorrindo, umas agradecendo, outras pedindo . 
Contamos nossas histórias, brincamos e, algumas 
vezes, até cantamos. De cada hospital levamos uma 
lembrança, um olhar, um sorriso. Ficamos mais 
fortes. Mesmo povoados de tristezas, enxugamos 
as lágrimas e fomos adiante. 

E, no final de 1995, decidimos criar um projeto 
para atuarmos em 6 hospitais, dentre aqueles onde 
havíamos trabalhado. Assim, nascia o projeto Cesta 
de Histórias··. criado pelo grupo, sem nenhum 
patrocínio, mas com muito querer - um querer de 
levar histórias com beijos de príncipes e princesas, 
cheias de sapos e dragões encantados e floridas 
de boa vontade: a vontade que tínhamos há muito 
tempo de trabalhar a leitura, o prazer e a fantasia 
das histórias com aqueles que estão ali ansiosos 
pela cura e loucos de vontade de viver. 

• Este texto faz parte ela pesquisa que o grupo vem realizando para a publica<.;ào ele seu livro No coração d a p alavra -
uma hlstór ia de quem conta histórias. 

••Cesta de Histórias é um projeto que inclui a doaçao de uma cesta de livros infamo-juvenis p<1ra os hospitais <Cardoso 
Fontes. Geral de Bonsucesso, de Cardiologia de Laranjl'ir:ts, Instituto ele l lematologia e o São Zacarias) e o treinamento, 
atrm·és de oficinas, para as pessoas envolvidas com a dinamização dos acervos doados. Também participaram e.las 
oficinas o l fospital Nacional do Ct111ccr, a Casa Ronakl Mac Donalcl 's e o llospiwl ele Oncologia. O projt:to ganhou 
Moção d e Apoio cfa Cf1mara dos Vereaelore:-. do Rio de janeiro, em 1996. 

,, 

O O Grupo Morandubetá é formado por 
Benita Prieto, Celso Cisto, Eliana Yunes 

e Lúcia Fidalgo. Maiores informações e contatos: 
Telefax (021) 222.0593 ou pelo endereço: 

Rua Hermenegildo de Barros, n2 9/206 - Glória 
CEP: 20241-040 - Rio de Janeiro/RJ . 
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Com freqüência se pode deparar com a relação 
estabelecida entre os termos ficção e verdade 
como uma relação excludente. Assim pensados, os 
termos ganham independência, permitindo uma 
definição de verdade na qual ela poderia se 
apresentar com um crachá onde se leria: "Eu sou a 
verdade ". Igual tratamento se dispensaria à ficção. 
Ora, seguindo o raciocínio, a próxima palavra a vir 
ocupar a cena seria a realidade e, claro! a questão 
de seu estatuto. No entanto, parece aceito pelo 
senso comum a existência de uma verdade com 
muitas caras - o que se chama de versões - cada 
qual com a sua! - com a conseqüente conclusão 
de que tal idéia terá efeitos sobre a própria noção 
de realidade . E inegável será pensar que cada 
versão será uma ficção. Ficção com valor de 
verdade. Com estas simples formulações de nossa 
realidade cotidiana, chegamos à beira de pro
posições mais complexas da vida humana. Vejamos: 

- A vida do ser humano - do ser que fala -
desenvolve-se em uma estrutura que lhe fornece a 
linguagem. 

- O simbólico construído pelo mundo das 
palavras situa o lugar do sujeito, estrutura-lhe o 
destino, evidentemente com seu consentimento ou 
a partir de sua escolha quanto ao lugar a ocupar. 

- Não obstante as infinitas redes associativas das 
unidades constitutivas do sistema simbólico: 
fonemas, morfemas, etc, esta estrutura tem seu 
limite: o simbólico não é capaz de dizer Tudo, isto 
é, sempre haverá algo a dizer mas a não-conseguir 
- dizer. 

- Não se diz Tudo devido a uma proibição, ou ao 
zelo de um segredo, tampouco por uma curiosa 
afasia. Não se diz Tudo porque dele algo se perdeu 
no alçamento do ser biológico que nasce como um 
organismo à condição de ser de "cultura": não é 
"sem custos" para o homem passar pelo que Lacan 1 

chamou de "o desfiladeiro dos significantes". O resto 
operado nesta transposição dos registros biológico/ 
simbólico ficará sempre inacessível ao simbólico. 

- Este inacessível - que se pode chamar de real 
- é buscado pelo homem pela maneira que lhe resta 
possível: através de realizações literárias, poéticas, 
pictóricas, esculturais, musicais. 

Aí estão, pois, as realizações do ser falante na 
tentativa de restaurar o buraco sempre fundo, aberto 
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pelas questões referidas à origem do homem, à sua 
finitude, assim como à ordem do mundo. De maneira 
clara os mitos se ocupam de "dar forma épica ao 
real'', segundo a expressão de Lacan, e assim 
conferir significações e valor à existência. Os contos 
de fadas e as histórias - estas que possuem a 
mesma estatura dos primeiros porque também 
puderam atravessar as fronteiras do tempo além das 
geográficas e se "traduziram" no universal da fala 
dos seus leitores e na escuta emocionada das 
gerações que as transmitiram - ocupam. nas 
palavras de Freud 

"o lugar das lembranças de sua própria infância; 
elas (algumas pessoas) transformaram esses 
contos de fadas em lembranças encobridoras" .2 

Se para "algumas pessoas" assim se apresentam 
os contos de fadas, para "todos", ao crescer o 
indivíduo, se assinala a ''necessidade de libertar
se da autoridade dos pais." É por esta formulação 
que Freud começa a nos descrever o que chamou 
"romances familiares". Sabemos que esta palavra 
"libertar-se " está aí no sentido de "separar-se" (e 
não se trata de uma separação física, mas de uma 
separação psíquica e emocional). Como se trata de 
um processo muito doloroso. o remédio a ser 
prescrito é "substituir" os pais por outros de mais 
alta hierarquia. Qualquer experiência da realidade 
vale como fundamento para esta substituição. Estas 
fantasias - em um primeiro tempo - se realizam, 
segundo Freud, na ocasião em que a criança ainda 
ignora os determinantes sexuais da procriação. 
Antes mesmo que tal suceda, um tempo lógico desta 
separação já se processou e parece importante tê
lo em mente, dado que Freud o postula como sendo 
uma idéia mais tarde lembrada conscientemente. 
Trata-se do sentimento de não pertencimento àquela 
família, isto é, de ser um filho adotado; de que o pai 
ou a mãe são, um ou outro ou mesmo os dois, seu 
padrasto ou madrasta. 

Esta é uma chave essen-

~. 

11 

que promove o "progresso da sociedade" e aquilo 
· que cada ser humano, tendo atingido a normalidade 

há que realizar, pelo menos em parte. É conclusivo 
o aspecto de que cada um terá construído sua ficção 
pessoal, dentro deste processo. A escrita deste 
romance é uma necessidade lógica; não se trata de 
uma fantasia contingente, mas de um momento 
estrutural da vida psiquica do sujeito. 

Esta narrativa tem valor de mito. "Esses impulsos 
mentais da infância conscientemente lembrados 
constituem o fator que nos permite entender a 
natureza dos mitos". nos disse Freud. 

Por seu caráter imaginário podemos afirmar, com 
Lacan, que seja a resposta fantasmática do sujeito 
à questão do desejo do Outro. Não dissemos 
"resposta fantástica" do sujeito, porque se assim o 
fizéssemos, estaríamos aproximando esta "res
posta" a duas conotações que a palavra "fantástica", 
em senso comum, evoca: 

1 - "Resposta fantástica", como uma solução bem 
sucedida à inquietude provocada pelo enigma que 
constitui, para cada um de nós, aquilo que diz 
respeito ao que o outro quer, isto é, o desejo do 
Outro. 

2 - "Resposta fantástica" como alusão à fantasia, 
ao sonho, a algo imaginado de maneira a obter um 
objeto que respondesse de forma adequada ao 
desejo. 

Se falamos "fantasmática" é para evocar a palavra 
"fantasma". que tem a ver com fantasia, mas uma 
fantasia "impossível", já que é a tentativa de reunir 
o desejo ao objeto, mas na condição de se situar 
em um lugar de onde nunca aparece na experiência. 

Neste ponto, seria necessário ind icar o caminho 
do que se mostra como a trajetória do sujeito em 
relação ao desejo do Outro. Este caminho poderá 
ser trilhado a partir das pedras do conhecimento 
mais teórico ou pela pistas insuspeitadas, porém 
abertas, das histórias infantis. Se bem ainda não 
chegamos ao segundo capítulo do "romance 

familiar", atalhemos um 
pouco, tomando a ilustração 
de uma história através da 
qual se lê um romance fa
miliar. 

O Patinho Feio é um 
conto, mas não de fadas. 
Sem os personagens típicos 
daqueles, embora de les 
sejam os recursos da narra
tiva, desenvolve-se aí toda 
a trama nas vicissitudes do 
infeliz herói, que, afinal, 

-I~ consegue a solução de seu 
'"' conflito. 

cial que nos fornece o pen
samento freudiano para 
repensar a questão das 
adoções de crianças, sejam 
aquelas formalizadas juridi
camente ou não; certo é que 
talvez se pudesse deslocar 
o peso que recai para o lado 
do ato da adoção para o 
lado - ainda pouco calcu
lado - do abandono que em 
geral a criança adotada - ou 
em processo de sê-lo -
sofreu. 

A separação da criança 
dos pais, ao contrário, é o 

Detalhe de ilustração de Osnei F. Rocha para o livro A 
O patinho feio, recontado por Laís Carr Ribeiro. São que deve a popularida-
Paulo: Moderna, 1995, p.9. Coleção Clássicos Infantis. de conseguida e garantida 
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desde seu aparecimento em 1844? Aventuramo-nos 
a responder, propondo-lhe uma leitura homóloga ao 
romance familiar. 

O Patinho Feio reescreve a cada leitura e a 
cada escuta, para cada suieito, sua invenção e sua 
escritura da tarefa humana: aproximar-se o mais que 
possa do saber sobre o real de sua origem, do sexo, 
do desencontro sexual entre um homem e uma 
mulher. De que outro modo, senão pela dimensão 
da ficção, se pode acercar-se a esta intraduci
bilidade a palavras, isto que se configura como uma 
nebulosa para o sujeito? 

Daí que afirmamos que ao conto pode estatuir
se valor de mito. E, este, anunciar uma verdade. 

A história do Patinho Feio começa com uma 
descrição incrível do cenário: nenhuma perturbação 
da ordem, o mundo está de tal modo harmonioso 
neste tempo de D. Pata chocar seus 
ovos que impossível é não associar 
à plenitude prometida ao Homem no 
Éden. O Paraíso estava assim 
narrado· 

"Era uma delícia só lá no campo. 
era verãol 
O trigo estava dourado, a aveia 
verde, o feno cortado e empilhado 
sobre o prado, cegonhas andavam 
sobre suas longas pernas ver
melhas e falavam egípcio, porque 
tinham aprendido esse idioma de 
suas mães. Ao redor das lavouras ~lf1l•11ta'lt•'~~li' 
e prados erguiam-se grandes 
bosques e no interior dos bosques 
havia lagos profundos; sim. estava 
verdadeiramente delicioso lá no 
campo! 
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negasse a "predeterminação" instintiva do "nadar", 
a chamada aptidão para o desempenho da espécie, 
ele de fato não poderia ser seu filhote. 

O Patinho Feio saiu-se bem na prova, mas 
continuava sendo uma figura "estranha ao/no ninho" 
e assim revelava todo o enigmático da sexualidade 
e da origem, levantando interrogações onde, antes, 
somente a certeza reinava. A nova certeza: "Mas 
não acredito jamais que seja um filhote de perua!" 
se perturba a partir de alguns fatos, por exemplo, a 
segregação advinda dos demais animais da 
comunidade. 

Uma discordância de imagem. O Patinho Feio não 
se assemelha em nada à idéia que dele a mãe Pata 
pudesse ter construído, antes mesmo que o ovo 
descascasse. Tal qual nas famílias humanas, aqui 

vemos como se desentendem a 
imagem idealizada da criança -
ainda sem vir ao mundo, mas dele 
já fazendo parte a partir dos 
pensamentos e palavras da mãe/ 

D. Pata não foi expulsa do pa- Detalhe de ilustração de Osnei F. 

pai - em uma palavra, em seu 
(deles) desejo inconsciente - e a 
imagem da criança real, a que 
oferece o recém-nascido, por 
exemplo. Tocamos neste ponto -
sem poder desenvolver aqui os 
aspectos relativos ao narcisismo aí 
em relevo - com a finalidade de 
destacar que esta é igualmente 
uma situação em que também se 
verifica uma experiência de "ado
ção" para o ser humano. Terá que 
ser aceita pela mãe, pelo pai, 
"apesar" da não-correspondência 
ao que dela se esperava. Neste 
sentido, somos todos filhos ado
tados. raíso ao nascerem seus filhos, mas, Rocha para o livro 

O patinho feio , recontado por Laís Carr 
tal como sucedeu com nossos Ribeiro. São Paulo: Moderna, 1995. p.11. Não há dúvidas de que o atributo 

"feio" comporta todas as nuances 
do mal-estar provocado pela ima

gem discordante do ideal da família e da 
comunidade dos patos, oferecida pelo recém
chegado, mas o interessante é nos darmos conta 
de que um significante é "adotado" pelo herói em 
sua meritória vida aventureira em busca de uma 
família que o adotasse: Feio, eis um significante que 
ele adota do Outro. 

ancestrais - Adão e Eva - que ao Coleção Clássicos Infantis. 

descobrirem o sexo foram despejados do céu, aqui 
também o nascimento produziu uma ruptura com a 
ordem. Os elementos conhecidos da bagagem 
animal da Srª D. Pata não se apresentavam 
suficientes para lhe agregarem uma explicação do 
surpreendente que era um ovo levar muito mais 
tempo que os demais para se descascar Verdade 
que era o ovo maior, mas-que chateação! - "como 
demora"! Mesmo assim, se teria que recorrer ao 
instinto, a conselho da velha e sábia amiga: 

"Vou descobrir isto já! Ele vai para a água nem 
que eu mesma tenha que empurrá-lo para 
dentrol" 

Era a estratégia de D. Pata para obter mais 
informações sobre a origem deste patinho; se 

Retornemos ao romance familiar do neurótico: a 
princípio, a trama do roteiro passa pela cena do "filho 
adotado". Em seguida, ainda no pregenital, como 
nos ensina Freud, a criança em seus devaneios se 
entretém em rebaixar o pai de sua anterior posição. 
Isto é, de onde estava um pai todo poderoso, todo 
herói, há de advir um pai debilitado em sua 
autoridade. Se, concomitante a este fato, a imagem 
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de pai se ergue na grandeza da figura de pai 
escolhido como substituto do pai "legítimo", nada 
mais se verificou do que uma realização de desejos, 
como acontece nos sonhos. Na figura imaginada e 
ideal do pai "construído", salva-se o pai e a crença 
em seu poder. Este é o desejo do filho: salvar o pai . 
Aí está happy-end do Patinho Feio: sua reabilitação 
moral conseguida no momento em que o espelho 
das águas lhe devolve a imagem de cisne, é também 
(não por acaso ele pensa: "Não importa nascer num 
ninho de patos, quando o ovo é de cisne") o encontro 
com o pai grandioso, com o genitor todo poderoso. 

O romance familiar do neurótico passa antes do 
epílogo pelas agruras de uma segunda ruptura, na 
qual se podem encontrar as seguintes apartações: 

-o sujeito já toma os pais em sua (deles) diferença 
sexual. 

-O pai. nesta etapa, é incerto e a mãe, certíssima. 
O pai é o genitor? Quem poderá sê-lo? "Pater 
semper incertus est", expressão tomada do Direito 
e que serve para esclarecer perfeitamente este 
momento em que a criança não duvida nunca de 
que descende da mãe, mas mantém as dúvidas a 
respeito do pai. 

Ora, considerando que a mãe é certíssima, 
ainda mais no reino animal e sobretudo em 1844, 
quando ainda não estavam aceitas e legitimadas 
pela sociedade como nos dias de hoje, - o que não 
quer dizer que já não as conhecessem - as técnicas 
da inseminação artificial, o que originava tais 
dúvidas acerca da filiação de nosso herói? 

Segundo Freud, o que sucede é que a incerteza 
relativa ao pai é reforçada pela fantasia de que a 
mãe comete infidelidades. 

"A criança que já conhece os processos sexuais 
tende a se imaginar em relações e situações 
eróticas, cuja força motivadora é o desejo de 
colocar a mãe (objeto da mais intensa curio
sidade sexual) em situações de secreta infide
lidade e em secretos casos amorosos."3 

Agora Lacan nos deu as pistas sobre a disjunção 
entre os termos mãe e mulher - estamos em 
condições de ler, aí onde antes não se leria - esta 
tentativa da criança de fazer uma leitura da 
sexualidade da mãe desfazendo o rebatimento das 
figuras mãe/mulher. Supõe-se uma separação da 
mulher que existe nesta figura de mãe. Talvez 
possamos encontrar neste ponto o ápice da história 
edipiana, onde a figura da mãe é abalada com a 
nova descoberta da diferença dos sexos. Uma mãe
mulher, não-toda mãe, portanto. 

Tal o que acontece com a mãe do patinho. 
D. Pata não admite que o Patinho Feio seja oriundo 

de um ovo de perua, mas não reside aí o curioso da 

1.J 

situação. A pergunta que uma leitora mais corajosa 
estaria tentada a formular bem poderia ser: por que 
um ovo tão diferenciado em seu ninho, lugar tão bem 
protegido e íntimo? A resposta não pode se esquivar 
de um ponto de ambigüidade. Não seria D. Pata. 
um pouco Perua?; isto é, na mãe Pata não coexiste 
uma versão da mulher Perua? Aqui, não deixa de 
ser evocativa a "imagem" da mulher reconhecida 
pelos excessos no uso da indumentária e da 
maquillage, enfim, pelo abuso das insígnias da 
feminilidade, a quem se dá vulgarmente o apelido 
de "perua". 

Vamos dizer que está "mal contada" (como se 
diz comumente para se referir a um núcleo de 
obscuridade de um fato) esta história do ovo tão 
diferente, tão grande, que leva tanto tempo para se 
descascar, etc, mas são exatamente "mal-contadas" 
as histórias familiares. Em cada uma se verifica, em 
vez de um ponto final, um ponto suspensivo ( ... ), 
um intervalo para o qual ainda se vai inventar e 
construir um fragmento de história, uma frase, uma 
palavra, para "cobrir" de significação isto que 
permanece como ponto enigmático. Nas histórias 
infantis. nos contos de fadas, existe por certo um 
final. Existe um ponto final, porque não há nada mais 
a dizer. E. no final das histórias. " eles foram felizes 
para sempre", "tiveram muitos filhos", ou "Tal 
felicidade eu nunca sonhei quando era o Patinho 
Feio!" imobiliza-se, há fusão do desejo e do objeto 
eternizada no ponto final. Diferentemente para a 
história do sujeito humano, descentrado de sua 
própria história, nada de instante de plenitude em 
nenhum ponto! De seu romance familiar terá a idéia 
de que não o escreveu sozinho e de que compartilha 
sua autoria com os pais, através das gerações. 
Assim, a impossibilidade de deter-se na imagem 
magnífica, especular, pai e filho "colados" no ato 
de salvação. Somente pelo nome, somente pelo 
servir-se do nome do pai se avança em direção a 
esta separação, necessária à circulação do desejo, 
o que Freud colocou em termos de "progresso da 
sociedade" . 

Detalhe de ilustração de Pinky Wainer para o livro 
O patinho feio, adaptado por Ruth Rocha. 

São Paulo: FTD, 1998. 
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Até bem pouco tempo o ensino da língua 
portuguesa só levava em conta. praticamente, a 
língua escrita. O ensino gramatical já vinha aos 
poucos sendo substituído por uma reflexão e uma 
análise lingüística, tendo como ponto de partida o 
texto. E a ênfase maior recaía na leitura e na 
produção de textos, que continuam objetos 
fundamentais da aprendizagem. Um terceiro 
elemento, entretanto, foi agregado pelos novos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. recen
temente publicados pelo Ministério da Educação. 
Trata-se da escuta, vinculada não só à língua escrita 
como também, e sobretudo, à língua oral. 

Tornando··se conteúdo do ensino da língua, a 
escuta torna-se uma prática colocada no mesmo 
plano da leitura, visando. segundo os Parâmetros, 
"à compreensão ativa e não à decodificação e o 
silêncio". Toda situação didática deveria levar o 
aluno, em última instância, a pensar sobre a 
linguagem e a utilizá-la apropriadamente, em 
diversas situações. Escutar, pela primeira vez, torna
se um fator reconhecido na aprendizagem e na 
aquisição de conhecimento. Esta redescoberta 
oficial da ação de escutar remete a um ato 
fundamental da comunicação e ao seu veículo, a 
voz humana 

Voz que se reveste de um componente afetivo, 
que provoca a resposta e o diálogo do bebê na sua 
interação com o mundo e também estabelece um 
vínculo entre o homem e o animal doméstico. Voz 
confortadora que tranqüiliza a criança brincando no 
quarto ao lado, mas que sabe da presença próxima 
da mãe. Voz a que recorremos para combater o 
medo da solidão. 

Logo após sua invenção, o rádio conheceu 
enorme sucesso. Recebíamos notícias do mundo e 
nos emocionávamos com a música ou com as 
tramas das novelas Entre os sons que reconhe 
cíamos havia principalmente a familiaridade da voz 
humana. Quando surg u a televisão, a morte do rádio 
foi anunciada. Muitas de suas situações de 
audiência foram, efetivamente. roubadas. sobretudo 
as coletivas. Mas, hoje, continuamos ouvindo rádio. 
Ele nos faz companhia quando trabalhamos ou 
quando dirigimos. Não nos distrai, mas auxilia nossa 
concentração. Transformado em minúsculos "walk
men", acompanha e suaviza nossas caminhadas 
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Nos últimos tempos, também uma figura que 
andava em desuso vem voltando a ocupar um lugar 
social. Uma figura que provoca no outro justamente 
a atenção e a disposição para escutar. É o contador 
de histórias que substitui o vazio deixado pelas avós 
e as amas na formação afetiva dos brasileiros. 
unindo tradições européias, africanas e indígenas. 
Remetendo, portanto, a verdadeiros arquétipos 
culturais, participando da mesma linhagem dos 
atores ambulantes, dos saltimbancos, dos trova
dores. O mundo das histórias, manipulando o 
imaginário, é também uma porta para o inconsciente, 
onde estão instalados o fantástico e o mágico. É 
esta mediação que faz o contador, trazendo à 
realidade e ao cotidiano do seu ouvinte a intromissão 
desses outros conteúdos. 

Contar histórias ou casos pressupõe um auditório, 
que pode ter um único elemento, mais um indivíduo 
que detém uma mensagem que deve interessar a 
quem o escuta. Essa mensagem tem necessa
riamente algo de extraordinário para prender a 
atenção do ouvinte. Não se trata apenas do novo, 
do inesperado, de algo que contradiz as expec
tativas do outro. As expectativas do ouvinte também 
podem ser reforçadas, quando a ênfase no 
conhecido costuma ser reconfortante. Por isto as 
crianças menores têm o hábito de sempre pedir as 
mesmas histórias. A história ou caso também deve 
emocionar ou fazer rir. 

Essas características podem descrever desde a 
anedota até a notícia. Como nos lembra Marlise 
Meyer em seu estudo sobre o folhetim, antes do 
jornal, da tipografia de Gutemberg e 
mesmo da invenção dos diversos 
alfabetos, a notícia, como informação, 
era veiculada oralmente. Hábito que 
atravessou o tempo na figura, por 
exemplo, do "nouvelliste", termo que 
vem do francês "nouvelle", tanto 
traduzido por novidade como por 
notícia. O filme de Ettore Scuola, 
Casanova e a Revolução, come
ça com um desses indivíduos, um 
tipo que nas cidades ou nas aldeias 
contava para o público as últimas 
histórias, verdadeiras ou fantasiosas. 
E isso numa época em que os jornais 
já eram razoavelmente difundidos, 
pois estamos no final do século XVIII. 
No nordeste brasileiro, o hábito de 
comentar fatos que provocam algum 
impacto social ainda persiste nos 
poetas de cordel, presentes onde 
ainda sobrevivem as feiras. 

precisam desesperadamente de histórias. As 
histórias sempre foram o mais saudável passaporte 
para um bom sono. Se já não temos o acalanto 
materno, introduzimos no escuro de nossos quartos 
um aparelho de televisão para que possamos dormir 
e ultrapassar a fronteira da vigília, embalados pelas 
vozes e imagens paulatinamente difusas que aquela 
caixa traz até nós. Jung interessou-se pelos hábitos 
dos povos primitivos, porque guardariam uma 
semelhança acentuada com o início das sociedades 
humanas. E registra o hábito de índios americanos 
que se reuniam noturnamente para contar seus 
sonhos. Aí temos um elemento novo ligado às 
histórias, não importando se versam sobre o sonho 
ou fatos da realidade. 

Tantas comunidades, fora dos núcleos urbanos, 
ainda têm o costume de contar histórias diante de 
uma fogueira. Daí, talvez, o clima propício para tanto 
"causo" de assombração e alma penada. Mário de 
Andrade, em Macunaíma , faz uso de uma 
expressão popular muito feliz: quem conta história 
de dia cria rabo como cutia. Expressão dotada de 
"nonsense", já que a cutia é um roedor bastante 
peculiar, desprovido de cauda. Outros autores, 
como Viriato Correia, em Cazuza, preferem advertir 
que aquele que desobedecer à regra, cria um rabo 
de macaco. Não se deveria, portanto, contar história 
de dia, pois se correria o risco de atrair uma 
maldição. Há quem dê uma explicação de ordem 
econômica para a restrição. Seria mais conveniente 
divertir-se depois do trabalho; as horas diurnas 
sendo consagradas à obrigação. 

Contar histórias é um dos hábitos 
mais antigos da humanidade. Tão 
velho quanto resistente. As pessoas 

Detalhe da capa de Cantos de 
encantamento, texto de Elias José e 

ilustrações de Mariângela Haddad. 

Outros vêem no hábito a persis
tência da ancestralidade. A boa 
história, primordialmente, faz parte 
da noite. É das sombras e dos 
escuros que faz brotar personagens 
e heróis, desfilando suas mil peri
pécias. Tanto é assim que as formas 
mais sofisticadas de se contar 
histórias preservaram a escuridão na 
embalagem de seus produtos. É o 
caso do teatro e, mais tarde, do 
cinema. Se vamos ao teatro, hoje, 
percebemos um cenário sempre 
armado diante de um fundo de pano 
negro. As luzes se apagam. Nenhu
ma fresta de luz permanece na sala. 
Acende-se, então, um primeiro 
refletor e seu foco ilumina a cena do 
primeiro personagem. Já estamos, 
os espectadores, transportados para 
dentro de uma noite artificial. No 
cinema, a projeção de imagens 
sobre a tela branca também só se 
inicia a partir da prévia criação de 
uma falsa noite. Belo Horizonte: Formato, 1996. 



Ilustração de Graça Lima para o livro A lenda da lua cheia, 
de Terezinha Eboli. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. 

Por vezes, o próprio contador de histórias é 
constrangido a viver dentro da noite. Na história da 
literatura de cordel , há o registro de contadores 
excepcionais privados da visão. É o caso do sempre 
lembrado Cego Aderaldo, campeão de desafios e 
repentes. Cegos também teriam de ser os rapsodos 
gregos, que cantavam suas histórias articuladas 
como poemas. As histórias dos tempos clássicos 
eram contadas em versos, com o auxílio da rima, o 
modo mais fácil de se memorizar e ser fiel ao que se 
conta. Homero, se realmente existiu, teria sido um 
cego. Cegos, aliás, eram ainda os adivinhos, como 
Tirésias. Cego também se tornou Édipo e, a partir 
daí, teria tomado conhecimento do futuro. Mas não é 
o futuro que nos interessa e, sim, o passado. A 
poesia, para os gregos. era o conhecimento do 
passado, a Idade de Ouro, o tempo em que tudo era 
perfeito. Sua musa era Mnemosina. ou a Memória. 
Como o adivinho, também o poeta deveria ser cego, 
para mais facilmente mergulhar na noite dos tempos 
e relembrar a Idade de Ouro. Privar-se dos olhos é 
ter toda a atenção posta no ouvido, numa audição 
voltada para dentro, na captura de uma voz que 
retrocede a uma sabedoria paradisíaca. 

Contudo, nem todas as épocas foram tão cruéis 
com seus poetas e contadores. Bastaria privilegiar a 
memória e o dom da fala. Também não importaria o 
sexo. E as narradoras têm seu arcano na figura 
oriental de Sherazade, para quem contar histórias é 
o resgate da própria vida e, junto, o da imagem 
feminina perante o homem. Ela se oferece para 
salvar as mulheres do reino. onde todas deveriam 
pagar a culpa de uma, aquela que traiu o emir . A 
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cada noite, por vingança, ele desposará uma mulher 
diferente e a matará, antes que possa ter a mínima 
chance de traí-lo. Sherazade, quando são chegadas 
suas núpcias, desperta, com uma história, a atenção 
e a curiosidade do marido, que por mil noites adia 
sua sentença de morte . Na milésima primeira, 
recupera a fé nas mulheres e no amor, através da 
voz de quem por cerca de três anos lhe contara 
histórias, tempo suficiente para lhe dar filhos e uma 
família. 

Gilberto Freyre destaca as mulheres, avós 
portuguesas ou amas africanas, que mediante 
histórias passadas a várias gerações de brasileiros, 
construíram a nossa memória e a nossa identidade 
mestiça. Desde a África, contar histórias era uma 
atividade privilegiada. Atividade que se propagou 
na vida dos engenhos, na figura de escravas que 
conseguiram uma surpreendente vida de liberdade 
espécies de Sherazades negras. Eram mulheres qu~ 
sabiam contar histórias, fábricas ambulantes de 
narrativas, que percorriam engenhos e fazendas para 
municiar de contos as amas locais. Elas reviviam a 
tradição dos akpatitas, os contadores africanos de 
histórias. 

Recorrendo ao repertório africano, reconto, para 
terminar, uma história. E bastante emblemática, pois 
fala do homem que trouxe as histórias do mundo 
dos deuses para dividi-las com a humanidade. Nosso 
herói, humano e do sexo masculino, é identificado à 
aranha. Seu nome é Ananse. 

Todas as histórias pertenciam ao deus Nyame e 
no mundo não havia nenhuma para contar. Ficavam 
guardadas no céu , numa caixa de ouro, ao lado do 
trono do deus. Ananse, o homem-aranha, quis 
comprá-las. Então teceu uma longa teia até o céu. 
Nyame, rindo-se dele, pôs preço no negócio. Que 
Ananse, em troca, lhe trouxesse o leopardo, os 
marimbondos e a fada Mmoatia. E riu-se muito, 
porque Ananse era velho, muito velho, e pequeno, 
muito pequeno. 

Só que o homem-aranha era também esperto, 
muito esperto. Logo que voltou à terra, pelo fio de 
sua teia, desafiou o leopardo para um jogo . O 
leopardo, que pretendia devorar Ananse, resolveu 
brincar um pouco antes de atacar um adversário tão 
fraco. Ananse explicou que cada um ia brincar de 
amarrar o outro com cipó, mas primeiro ia amarrar a 
fera, para mostrar como se fazia. O outro deixou e 
acabou todo amarrado e preso numa árvore. 

Para capturar os marimbondos, Ananse encheu 
uma cabaça com água, que despejou sobre a casa 
dos marimbondos. Começou a gritar que estava 
chovendo e ofereceu aos bichos proteção em sua 
cabaça. Assim que entrou o último, tapou rápido a 
boca da cabaça e a pendurou na árvore, ao lado do 
leopardo. 
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Depois Ananse fez uma boneca de madeira, 
segurando uma tigela, e untou o corpo dela com cola 
de borracha. Assou inhame e encheu com ele a tigela 
da boneca, colocando-a junto de um flamboyant. A 
fada Mmoatia veio dançando até a árvore e pediu à 
boneca um pouco de inhame. Escondido, Ananse 
manipulou a cabeça da boneca e a fada acreditou 
que ela dizia sim e comeu todo o inhame. Em seguida 
agradeceu, mas se irritou com a boneca, que não 
respondia ao agradecimento. Deu-lhe um tapa e sua 
mão ficou presa na cola de borracha. Para que a 
outra a largasse, tentou um segundo tapa, um chute, 
outro chute. Acabou presa. Ananse a carregou até a 
outra árvore , onde estavam o leopardo e os 
marimbondos. Em volta deles teceu uma grande teia. 
Depois teceu outra teia até o céu. 

Arrastou seus tesouros até os pés de Nyame, que 
proclamou aos nobres de sua corte: "o pequeno 
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Ananse pagou o preço pelas minhas histórias. De 
hoje em diante, e para sempre, minhas histórias 
pertencem a Ananse". 

O homem-aranha levou o baú de ouro cheio de 
histórias para seu vilarejo, mas, quando o abriu, as 
histórias começaram a jorrar, uma atrás da outra, e 
foram se espalhando por todos os cantos do mundo. 

Talvez tenha sido assim que elas nos cercaram e 
permanecem em nossas lembranças, nos tornando 
atentos à necessidade da fantasia, nos recordando 
que, através dos sonhos, podemos intervir na 
realidade e melhorá-la. Para não perdermos o contato 
com a sabedoria das histórias, é preciso, portanto, 
saber escutar. Para acender a escuta, ninguém 
melhor que o contador. Bem-vindo, então, o seu 
retorno ao nosso convívio! 
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Quando esta história aconteceu, num tempo que 
não foi ontem, nem hoje, em muitas partes do mundo 
as pessoas ouviam histórias. Na Grécia Antiga, as 
leituras eram públicas. As obras escritas vinham 
divulgadas através de recitação pública: as pessoas 
se reuniam para ouvi-las. Em Roma, os textos eram 
lidos oralmente, recitados de memória, salmodiados 
ou cantados. As obras literárias eram também lidas 
em reuniões entre os amigos do autor. 

Os analfabetos e os alfabetizados, na Idade 
Média, estavam mais acostumados a escutar o som 
das letras do que ver a sua forma gráfica. Era a voz 
do leitor/contador que dava um sentido à escrita, a 
sua expressividade gestual e vocal , misturada com 
a presença mágica dos ouvintes. 

E mesmo com a invenção da imprensa, a leitura 
oral e coletiva permaneceu nas comunidades 
européias. A experiência de ouvir e ler em grupo 
uma história era tão prazerosa quanto uma leitura 
individual e solitária. 

No séc. XI, os artistas recitavam ou cantavam 
versos de sua autoria ou dos mestres trovadores 
nas feiras e mercados, bem como nas cortes. Um 
século depois, nas épocas de colheitas, durante as 
festividades, os trabalhadores reuniam-se em volta 
de um leitor para ouvirem a leitura de capítulos de 
novelas e romances. Eles sentiam-se renovados, 
ouvindo histórias, sentiam-se livres para interrompê
las e tecer comentários à vontade. Nos mosteiros, 
na hora das refeições, a leitura de histórias era um 
dos itens do cardápio. Os frades ouviam histórias 
escolhidas pelas autoridades de sua comunidade. 

As mulheres, no séc. XV, reuniam-se para ler 
casos de amor, sexo, costumes locais e supers
tições. Após as leituras, conversavam, deixando 
claros os pontos de vista em relação ao assunto. 

Em Cuba, no séc. XIX, os romances eram lidos 
para os operários das fábricas de charutos . 
Escolhiam os textos e o leitor através de um 
consenso. E enquanto enrolavam charutos , ouviam 
também a narração de tratados políticos. poesia 
clássica e moderna. O Conde de Monte Cristo, 
de Alexandre Dumas, era a história preferida e 
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ouviam sempre que dese- autor. E quando tudo 
javam. isso acontece, o ouvinte 

No norte da França e tem a impressão de que 
em muitos países, ainda o texto nasce naquele 
hoje, alguns contadores momento. A leitura oral, 
de histórias usam o livro se bem explorada, é 
como suporte. Narram agradável e lúdica, 
histórias para alimentar o Detalhe capa de Do folhetim à literatura infantil - leitor, abrindo possibilidades 
imaginário da criança, do memória e identidade, texto de Lino de Albergaria e ilustrações para o ouvinte imaginar, 
jovem e do adulto. de Ciya Fittipaldi e Ricardo Azevedo. Belo Horizonte: Lê, 1997. ir além do texto, expres-

No Brasil , na década de 30, liam-se também saro seu espírito crítico. A história lida, na sala de 
histórias, recitavam-se poemas nas festividades, aula, na hora do conto, antes de dormir ou a qualquer 
reuniões de família, nas escolas, bibliotecas, praças, hora e lugar é um momento de prazer e de 
parques e na hora de adormecerem os filhos. Cada descoberta. Esta atividade desenvolve a fantasia, o 
um guarda recordações gostosas de histórias imaginário do ouvinte, transportando-o do mundo 
ouvidas e sentidas, momentos de aconchego que real para o irreal. Logo ele se identifica com os 
se tornaram eternos na memória. Essa prática foi personagens, amando-os, odiando-os, vivendo os 
perdendo a intensidade com a mudança de valores conflitos, aventuras, desejos e encontrando soluções 
e de comportamento. Mas, ainda hoje, no final do para o mundo real. 
século, com a televisão e a informática, esta Tenho certeza de que a experiência de seguir 
comunicação artesanal está presente em muitos um livro lido por alguém não tem o mesmo sabor de 
lares, escolas, bibliotecas, espaços culturais e tantos ouvi-lo contado. Dá a impressão de uma atividade 
outros lugares do mundo. mecânica que resulta, muitas vezes, na dispersão 

Esta é uma história sem fim, porque inúmeras do ouvinte, dificultando a sua compreensão. 
pessoas "miram-se no exemplo" de D. Benta, uma Se deseja ousar, alçar à vontade para ler histórias, 
avó cantadeira de histórias, personagem de um escolha uma história de que goste e, se possível, 
grande contador e inventor de histórias, Monteiro considere o interesse do ouvinte, bem como o tempo 
Lobato. D. Benta marcava um horário e local para a de leitura (15 a 20 minutos). 
sua contação, lia com antecedência o que ia narrar Leia o texto tantas vezes quantas forem necessá
às crianças, proporcionando-lhes uma viagem para rias para que domine os elementos de uma boa 
o mundo do faz-de-conta. leitura: a fluência (velocidade adequada, evitando 

E. de uma forma lúdica, transmitia conhecimentos: gaguejar, voltar atrás e trocar palavras); pontuação 
geografia, invenções. gramática etc. (garantia de expressividade); expressividade (leia 

D. Benta, muito sábia, narrava com emoção, o texto com as modulações de voz e expressões 
valorizando o momento do conflito, inventando vozes necessárias à comunicação das emoções); 
para os personagens e, sem censura, adaptava a entonação/tonalidade (tom de voz agradável ao 
contação à compreensão das crianças. Atualizava ambiente, para que todos possam escutar bem) e a 
as informações históricas, e através de dois entoação (modulação na voz de quem fala ou recita. 
recursos, dizia: A focalização dos núcleos informativos do texto é 

"Meus filhos ... Esta obra está escrita em alto estilo. 
sutilezas de forma. razão pela qual se tornou 
clássica. Mas para compreenderem as belezas 
da forma literária, em vez de ler, vou contar a 
história com minhas palavras." 1 (LOBATO, 1990) 

A leitura em voz alta, mais conhecida por leitura 
oral , expressiva ou dramática, é um verdadeiro 
trabalho artesanal de dar peso à voz. Um desafio 
estimulante de ir imprimindo sentimentos, ritmos, 
timbres, intensidades e estados de espírito ao que 
se lê. É recriar na leitura a fala espontânea, uma 
passagem do código gráfico para o sonoro. É 
também reescrevê-lo, convertê-lo em som, se não 
falado, imaginado. Cada leitura é uma descoberta, 
um reinventar, um recriar. O texto, resultado da 
intimidade e cumplicidade entre leitor/contador e o 

expressa pela entoação) . 

"Para envolver os ouvintes na ação, acelere a 
narrativa e levante o tom de voz . Para criar 
suspense, experimente contar num sussurro 
lento. Uma pausa na hora certa dá realce à 
intensidade da história. Mas não exagere muito 
nos seus esforços. A menos que seja um ator 
nato, seja parcimonioso ao fazer imitações de 
vozes engraçadas. Ser demasiado artificial e 
estudado na narrativa atrapalha o clima de 
intimidade que o contar histórias pode incentivar, 
e intimidade é o mais importante. Seu filho 
precisa de uma ligação profunda com uma 
pessoa de verdade, não com um ator desem
penhando um personagem. Não force a drama
ticidade que você não sente. Já vi contadores 
profissionais que se tornaram, com o passar dos 
anos, bastante rebuscados, e o resultado foi uma 
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insipidez que acabou por impedir que se 
apreciasse a história e que se importasse com 
ela. 
Abra-se para a história. Deixe-se ser tomado por 
ela. À medida que você responder à história, 
naturalmente transmitirá seus sentimentos para 
o ouvinte."2 

Um outro recurso que oferece motivação para 
uma leitura individual é ler em voz alta, com 
interrupções em trechos emocionantes. É como 
jogar uma isca para o peixe. A criança, o jovem e 
até mesmo o adulto sentem-se desafiados, tamanha 
a curiosidade com que procuram conhecer o final. 

O professor Daniel Pennac também lia para seus 
alunos, autores como Dostoievski, Tolstoi, Calvino, 
García Márquez e tantos outros. Durante as aulas 
de literatura, servia as histórias em conta-gotas , 
interrompendo a leitura com um grande suspense. 
Os alunos saíam da sala e corriam para a biblioteca 
à procura do resto.3 

O cinema, hoje, em alguns filmes de sucesso, traz 
cenas de leitura em voz alta, como sendo um 
momento fundamental na vida do personagem. Em 
Sociedade dos poetas mortos, faz-se uma 
excursão à poesia e à vida, tendo como ponto de 
partida a fruição de textos. Em O óleo de Lorenzo 
e O paciente inglês, é sugerido um remédio para 
combater a enfermidade: alimentar a fantasia e a 
vontade de viver. Uma leitora bem particular 
apresenta a aventura e as desventuras de uma 
jovem com sua nova profissão - leitora profissional 
de histórias. 

Estranho desaparecimento esse da leitura 
em voz alta, comenta Pennac. O homem que lê 
de viva voz se expõe totalmente aos olhos que o 
escutam. Se lê verdadeiramente, põe nisso todo o 
saber, dominando o seu prazer, a simpatia pelo 
auditório, pelo texto e pelo autor ... então os livros se 
abrem para ele e a multidão daqueles que se 
acreditavam excluídos da leitura3 . 

OO~TÁ~ 
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Quem conta um conto aumenta 
um ponto ... 

Expressão conhecida por todos e 
presente na comunicação do nosso 
povo. 

Detalhe da capa do 
Catálogo 96/97 da Editora Lê. 

'.11 

Ponto este, infinito: o de contar histórias, tecido 
no cotidian,o da história do homem, de geração a 
geração. E um ponto em pontos, que sempre 
aumentam mesmo que de uma forma lenta, diante 
da concorrência dos avanços tecnológicos. Pontos 
alinhavados de Jesus Cristo, Ghandi, Buda, que 
contaram histórias de ensinamentos e com suas 
vidas construíram a História. Pontos tecidos por 
Sherazade: durante 1001 noites contou histórias 
para aplacar a fúria do Sultão Xariar. Pontos 
volteados das fábulas de Esopo, Fedro e La 
Fontaine. Pontos tricotados das histórias populares 
de Charles Perrault, Irmãos Grimm e Andersen. 
Pontos desembaraçados de Monteiro Lobato, 
Vicente Guimarães (Vovô Felício), Câmara Cascudo 
e tantos outros que ouviram, contaram e recontaram 
histórias da tradição oral. 

Esses contadores experimentaram a narrativa, o 
ato de relatar. É através da narrativa que nós 
construímos como pessoas, pois transmitimos 
conhecimentos e experiências para o outro e nos 
transformamos em sujeitos culturais. Assim vem 
acontecendo nas sociedades antigas e, ainda hoje, 
a narrativa é o instrumento da iniciação porque faz 
a mediação entre o sujeito e o mundo, possibilitando 
o encontro do sujeito (eu) com o outro. 

A narração oral é uma forma de comunicação que 
se alimenta da história e da ficção, integrando 
palavras e gestos. Histórias construídas em torno 
de pessoas que lançam a vida para dentro da 
história, evocando emoções cheias de poesia, 
transportando imaginação, tornando real a fantasia. 
Relatar fatos, causos, histórias é experimentar a 
oralidade que varia, no decorrer do tempo, de 

pessoa para pessoa. 

"Contar histórias é um arte ... é tão lindo! É ela 
que equilibra o que é ouvido com o que é 

sentido, e por isso não é nem remotamente 
declamação ou teatro. Ela é o uso simples 

da voz ... "4 . 

Walter Benjamin afirma: contar 
histórias sempre foi a arte de contá
las de novo. E a arte se perde quando 
as histórias não são mais conser
vadas. Quanto mais o ouvinte se 
esquece de si mesmo, mais grava 
o que é ouvido. Quando o ritmo da 
atividade se apodera dele, escuta 
de tal maneira que adquire espon
taneidade, o dom de narrá-la. 
Assim tece a rede em que está 
guardado o dom narrativo.5 Essa 
rede foi tecida há dois milênios. 

Desde os primórdios, as pessoas 
contavam histórias para guardar as 
tradições, costumes, valores, conhe
cimentos, a língua e o entrete
nimento. 



Afinal, que importância têm as histórias na vida 
do homem no final deste século? Por que ainda se 
busca utilizar comunicação artesanal, se o mundo 
está ligado na Internet? Que mistério é esse que 
seduz as crianças, jovens e adultos? 

"É através da história que o homem vem traçando 
a sua trilha, por onde muitos caminham'', destaca 
Sorrenti . "Assim , as histórias se repetem , se 
entrelaçam, se completam e se aprimoram. A 
história contada de geração a geração, a palavra 
falada são o fio de prumo que ajuda a orientar, 
com sensibilidade e equilíbrio, o coração do 
mundo "6 

Apesar das histórias, ao serem contadas, não 
terem nenhuma pretensão pedagógica, corretiva e 
comportamental, Fitzpatrick comenta: 

"As histórias servem para ensinar, iluminar, 
auxiliar na transformação, curar ferimentos . 
alimentar o coração e recriar a memória".2 

Para a cr iança , ouvir histórias estimula a 
criatividade e formas de expressão corporal. Sendo 
um momento de aprendizagem rica em estímulos 
sensoriais, intelectuais, dá-lhe segurança emocional. 
Ouvir histórias também ajuda· a criança a entrar em 
contato com suas emoções , supre dúvidas e 
angústias internas. Através da narrativa, a criança 
começa a entender o mundo ao seu redor e 
estabelecer relações com o outro - socialização. 
Conseqüentemente, são mais criativas, se saem 
melhor no aprendizado e serão adultos mais felizes. 

"O primeiro contato da leitura é a contação de 
histórias ou de causas através da palavra, gesto 
e o afeto do contador."7 

E esse contato amplia a visão de leitura da criança 
abrindo possibilidades para conhecer, além de 
livros (estilos, gêneros), outros suportes (vídeos, 
filmes, Cds) sobre o que ouviu. 

Para o jovem e o adulto. escutar histórias de 
aventuras , de tragédias, amores, sagas, fadas, 
anedotas: resulta na partilha do enigma de serem 
humanos che ios de contradições, buscando 
soluções para os questionamentos. Resgata a 
ausência da leitura. reconciliando-se com diversas 
obras e autores. Busca desvendar as crenças, 
sonhos, patologias que existem em nossa história e 
que não foram reveladas. 

Para exemplificar, no filme Colcha de 
Retalhos, a personagem Finn escuta histórias 
sobre os amores que marcaram as vidas das amigas 
de sua avó. Finn ouve e revive as narrativas, através 
da voz e dos sentimentos, enquanto tece pedaços 
da colcha e encontra soluções para sua busca 
interior: decidir sobre uma proposta de casamento. 

Desde a década de 30, com a inauguração da 
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, esta atividade 
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Detalhe de Bichos da África 4 - lendas e fábulas, texto de 
Rogério Andrade Barbosa e ilustrações de Ciça Fittipaldi. 

São Paulo: Melhoramentos, 1988, p.7. 

de narração de histórias é conhecida como "Hora 
do Conto", "Roda de História", "Hora de História" e 
por outros nomes, dependendo da região do país. 
Essa prática renasce com mais intensidade na 
década de 90. Uma atividade lúdica para crianças, 
jovens e adultos deverá ter a duração aproximada 
de 1 O a 15 minutos para cada história narrada. Em 
algumas famílias. pais. avós. tias e babás contam 
histórias no aconchego do quarto, junto à cabeceira 
da cama, sem se preocuparem em testar os 
conhecimentos da criança e sem bombardeá-la com 
perguntas a respeito do texto. O tempo para a 
narração será definido, dependendo do sono, do 
'conte outra vez' e do 'agora é a minha vez de contar' 
de cada criança. 

"Para narrar histórias, considere-se sobre a hora 
certa, local certo. Pessoa, preparação e objetivo 
certos indicam quando e se a história deveria 
ser contada ou não. Mas, para as histórias de 
família, de nossa cultura e histórias de nossa vida 
pessoal, qualquer pode ser exatamente a hora 
para revelá-la".8 

Observa-se que a narração de histórias em 
algumas bibliotecas, escolas e centros culturais 
aproxima-se da maneira de narrar dos antigos 
contadores. Numa roda aconchegante ou num 
espaço próprio, as pessoas podem ficar bem 
juntinhas, próximas ao narrador e deixar-se seduzir 
pela voz dele. Após a contação, há de haver um 
oportunidade para trocar. para recontar ou relatar 
outras histórias. O contador fica torcendo para que 
o ouvinte sinta-se estimulado para ouvir mais, buscar 
outras leituras, autores, reler a história narrada. 
Existe, neste momento . a possibilidade de se 
estabelecer uma relação muito próxima de afinidade 
entre o contador/ouvinte e o autor. 

Por outro lado, existe a contação de histórias que 
resulta em um espetáculo e/ou show. O contador 
profissional, diante da platéia, narra histórias 
utilizando recursos além da voz: técnicas cênicas. 
adereços, instrumentos musicais. luzes, fantasias, 
etc. Alguns exageram nos acessórios que acabam 
por encenar mais do que narrar, impedindo a 
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apreciação e, às vezes, sufocando o imaginário do 
ouvinte. Ao final do espetáculo, geralmente o público 
aplaude e, com raras exceções, cria-se um ambiente 
aberto para aproximações. Isso não é uma crítica 
ao espetáculo; pelo contrário, são fantásticos se bem 
produzidos. Mas contar histórias, acredito, não é 
representar e interpretar um texto ou personagem. 
O espaço do teatro é bem definido em nossa socie
dade. A narração de histórias está renascendo a 
passos lentos e precisa de espaço próprio para se 
expandir nas comunidades, nas associações, nos 
bairros distantes onde "o povo está". O ator centra 
a sua narração através da encenação com objetos, 
maquiagem, vestuário e outros recursos do teatro . 
A exemplo, na série da TV, Chiquinha Gonzaga, os 
narradores, através do teatro, 
vão contando e encenando a 
história de sua vida. O contador 
dispõe somente dos recursos 
corporais e, conforme a conve
niência, utiliza gravuras, fanto
ches e flanelógrafo. 

O boom da 'profissionaliza
ção' do contador de histórias 
pode esvaziar o sentido da 
atividade, pois alguns grupos 
de contadores se formam, se 
desfazem, promovem cursos e 
cobram valores inacessíveis ao 
público em geral. 

é o desabrochar e a revelação de cada participante. 
Aos poucos, no dia-a-dia, contando histórias, ele 
encontrará o seu caminho, seu estilo, sua maneira 
de encantar. 

Como exemplo, o depoimento da Oficina Ler & 
Contar Histórias, realizada na BPIJBH, assim se 
traduz: 

"Quero encantar meus alunos, filhos, sobrinhos 
e adultos com essa magia. " 
"Desejo conhecer e descobrir os caminhos para 
ouvir e contar histórias". 
"Espero encontrar a necessidade de contar , 
cantar e recontar histórias". 
"Quero expressar emoção com a voz e com um 
pingo de razão". 

/ 

Conseqüentemente, essa 
versão unilateral de alguns 
grupos e contadores tem intimi
dado pais, professores, agentes 
culturais, avós, bibliotecários e 
outros que já contam histórias 
há anos. Espelham-se em um 

Detalhe capa de Tainá, Estrela amante -
mito dos índios karajá, texto e 

ilustrações de Ciça Fittipaldi. São Paulo: 

Nas oficinas, as descobertas 
surgem quando se estabelece 
um vínculo afetivo entre o grupo. 
A espontaneidade, o resgate de 
histórias da vida pessoal são 
elementos de aproximação , 
resultando na cumplicidade . 
Nomeia-se o momento, cada um 
escreve a sua história e a do 
grupo para ser guardada e 
contada um dia . A iniciação 
surge do estranhamento e, a 
partir daí, dá-se o romper de 
barreiras, de segredos, ao com
partilhar a vida, a experiência e 
as histórias individuais. Ao tér
mino dos trabalhos, o resgate do 
narrador significa recuperar a 
arte de ler e contar histórias, 
como também o despertar da 
imaginação criadora do ouvinte, 
entre o leitor e o livro. 

Melhoramentos, 1986, p.4. 

modelo e, como não se sentem artistas e contadores 
especializados, pensam que o único caminho é fazer 
cursos e oficinas. É como se buscassem nestas 
oficinas 'um passe de mágica' para se transfor
marem em contadores de história. O contador se 
descobre à medida que conta sempre e a repetição 
da história é uma oportunidade de enriquecê-la e 
de perceber mudanças. 

Nas oficinas de narração oferecidas pela BPIJBH 
a interessados, procura-se esclarecer que não existe 
a intenção de dar técnicas e receitas para contar 
histórias. Acredita-se que todo homem é um 
contador e que a semente da narração está na vida 
de cada um. O que se oferece é um processo de 
iniciação: a descoberta, através de dinâmicas, 
reflexões e exercícios. O orientador das atividades 
conduz e facilita as descobertas e os caminhos 
alternativos para a narração de histórias , sem 
apresentar um 'modelo de contador'. O que importa 

"Descobri que todos os dias contamos histórias, 
sejam elas da nossa vida ou mesmo dos contos 
de fadas , duendes e bruxas ... ". 
"Cada um tem de buscar o seu próprio caminho, 
para um bom desempenho ao contar histórias". 
"As histórias da vida da gente nos fazem rever 
momentos passados e esse passar de boca em 
boca alguns acontecimentos é um resgate da 
contação de histórias". 
"Afirmo que mesmo com todo o avanço tecno
lógico, a palavra ainda é a grande magia, a 
grande catal izadora das emoções e senti 
mentos". 
"Não se aprendem técnicas para contar histórias. 
Devemos nos integrar, sentirmo-nos parte delas 
e deixá-las fluir naturalmente ''. 
"To dos nós temos na essência o dom de contar 
histórias . O necessário é despertá-lo" . (Oficina 
UFES - Vitória/ES/Novembro de 1998) 



O contador é aquele que ouve e lê sempre 
histórias. A seguir, sente uma "vontade louca" de 
contá-las ou cantá-las. Seu papel é ampliar a visão 
de mundo do ouvinte. principalmente da criança, 
promovendo as relações lúdicas e afetivas entre o 
narrador-ouvinte e o leitor-livro. 

"O contador de histórias apropria-se dessas 
revelações que a vida lhe desvenda e constrói 
em seu contexto um estilo pessoal, reunindo o 
que poderá mais agradar aos ouvintes conforme 
as suas peculiaridades"9 . 

Para contar uma boa história, o contador deve 
situar-se em alguns pontos: 

* Ler muito para conhecer as obras literárias 
publicadas para crianças e jovens, também sendo 
pesquisador. 

* Escolher um texto de qualidade, atentando 
sempre para o interesse e a preferência de seu 
ouvinte. 

* Gostar da história. estudá-la, sem a preocu
pação de decorar o texto para não destruir a 
espontaneidade e a criat ividade. 

* Deixar que a voz comunique as emoções, mas 
o timbre deve ser adequado à distancia de quem 
fala a quem ouve. As pausas são necessárias, desde 
que não sejam prolongadas. É através do olhar, 
gestos e voz que o contador dialoga com o ouvinte. 

*Abolir qualquer vício de linguagem ou cacoetes: 
aí, então, né. etc. 

* Contar sempre histórias para exercitar e, a cada 
narração, descobrir uma releitura do texto. 

O contador, ao fazer a seleção de histórias (mitos. 
lendas. contos, fadas, parábolas, paródias, histórias 
realistas. de animais, etc) deve possibilitar o 
discernimento e alimentar espírito crítico do ouvinte. 
É impossível aceitar a censura de alguns pais, de 
educadores, até mesmo de contadores que retiram 
partes da história, impedindo o encontro dos pontos 
de conflito e de solução da criança e/ou jovem. Na 
escolha dos textos, o contador deve ter a coragem, 
a ousadia para contar a história inteira, com todos 
os elementos do cotidiano: angústia, competição, 
violência, crueldade, dúvidas, etc sem poupar o 
ouvinte. Por isso, há restr ições para a leitura de 
alguns livros que adocicam a pasteurizam seus 
textos literários ao omitirem os conflitos. tirando seus 
significados e revelações. É necessário respeitar a 
integridade da história e do autor, a possibilidade 
de leitura de mundo da criança, jovem e adulto, além 
de provocar-lhes o desejo de contato com o texto 
escrito. 

Exemplifica-se a narração de dois contadores que 
encontraram o seu estilo e narram histórias 
inusitadas: Sherazade, cantadeira em As Mil e 
Uma Noites, utilizava apenas a voz. Transmitia 
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histórias de outros autores e também as inventava. 
Assim, noite após noite, com a ajuda da memória, 
teceu 1001 contos banhados de suspense. Quando 
iniciava uma história, ela aguçava a curiosidade do 
seu ouvinte e ... continuava na próxima noite. Aliciava 
o desejo do sultão, que ansiava por ouvir sempre 
uma nova história. 

Forest Gump, personagem do filme Forrest 
Gump - o contador de histórias, premiado 
em 1997, revelou-se um grande narrador. Contou 
fatos de sua vida através de três décadas. Seus 
ouvintes, quase todos assentados num banco de 
parada de ônibus, viveram o momento intenso de 
sua explanação. 

Na música brasileira, encontram-se algumas 
histórias cantadas, cantigas de roda e repentes, uns 
de humor e outros muito sofridos: 

A história de um homem mal e Noite de 
terror (Roberto Carlos), Eduardo e Mônica 
(Legião Urbana), O Chico mineiro e O menino 
da porteira (Sérgio Reis), Minha história (Chico 
Buarque), Serafim e seus filhos (Ruy Maurity/ 
José Jorge). Disparada (Geraldo Vandré) e 
Naquela mesa (Sérgio Bittencourt) e cantigas 
como A linda rosa juvenil e Terezinha de 
Jesus. 

Para concluir, a oralidade é a base da leitura. 
Desenvolve no ouvinte a opção pelo afeto, desperta 
o prazer, a capacidade de ler o seu próprio desejo 
e o do outro, escolhendo o que lhe satisfaz. 7 

Existem poucos contadores empenhados na 
transmissão de nossa cultura. Logo, precisamos 
valorizar a narração oral e voltar nossos olhos para 
as coisas que acontecem entre o contador e o 
ouvinte. 

Para a concretização dessas idéias, que bom 
seria se todas as famílias experimentassem a 
convivência com livros e contassem histórias para 
seus filhos! Os jovens e adultos se entregariam às 
histórias. pois não há idade para este devaneio. Nas 
escolas, seria ótimo se os professores tecessem 

Adapa quebra as asas do Vento Sul e causa a ira de Anu, 
o deus celeste, em O alimento da vida - história que conta por 

que os mortais são "criaturas do tempo". 
ln: O livro dos mitos - contos e lendas do mundo, 

recontados por Neil Philip e ilustrado por Nilesh Mistry. 
São Paulo: Marco Zero, 1996, p.15. 
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mais histórias para seus alunos. E nas bibliotecas, 
centros culturais e outros espaços, bibliotecários e 
agentes culturais embaraçassem fios nesta magia, 
seduzindo os leitores ... 

Mas, embora nenhum de nós vá viver para 
sempre, as histórias o conseguem.ª 

Enquanto existir um "contador grávido", disposto 
a tecer palavras e aumentar um ponto, sempre 

nascerão histórias e a cada final de milênio 
estaremos com um índice altíssimo de leitores e 
contadores. Por mais que passe o tempo - poetisa 
Ceccantini - e o ato de contar histórias adquira 
diferentes feições, desdobramentos em um sem 
número de linguagens e suportes, o ser humano que 
vive tem na sua origem esta dupla raiz: beleza e 
necessidade. 10 
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O que levaria uma jornalista a trocar suas 
reportagens coerentes e bem elaboradas pela 
aventura de contar estórias? Durante sete anos, 
Mirna Pinsky se dedicou a pautas de jornais, mas 
um dia quis buscar outros horizontes , encontrar 
novas linguagens, um jeito descontraído e casual 
de envolver borboletas e arco-íris em seus textos. 
Retomou a mania da adolescênc ia, quando escrevia 
poesias, contos e crônicas e, de repente, viu-se 
escrevendo para crianças. São muitos livros e 
diversos prêmios. Em 1981, ganhou o Prêmio 
Jabuti de Literatura Infantil e o Prêmio INL. 
Em 1986, foi uma das finalistas do Prêmio Bienal do 
Livro. 

Pródiga de coloquialismos, a obra de Mirna 
resgata a oralidade dos contos populares . O 
discurso direto é amplamente usado, apresentando 

reduções e duplicações 
ZERO ZERO ALPISTE próprias do fa lar cot i

... 
diano: 

"- Tou botando a dor 
pra fora, Dorita." 
"- Ei, Alpiste, que que 
houve?" 

(Zero Zero 
Alpiste) 

A oralidade é também uma forma de determinar 
o ponto de vista da criança no desenrolar da estória: 

"Mas quando está irritada, ou cansada, ou brigou 
com o pai, ou levou bronca do chefe, aí não tem 
perdão. Pega no pé mesmo". 

(As muitas mães de Ariel) 

Os diminutivos são usados como expressão de 
afetividade: 

"Júlia era pequenin inha, dorminhoquinha e 
choroninha ''. 

(0 barril) 

Em contrapartida , os aumentativos sugerem o 
ponto de vista da criança pequena diante de um 
mundo de gente grande: 

"A camona, o pianão, um armariozão, um baú 
enorme e uma porção de gente dependurada 
nos quadros na paredona, olhando para ela". 

(Pequenininha) 

O discurso indireto livre - momento em que a fala 
da personagem se mistura com o discurso do 
narrador - possibi lita a expressão dos sentimentos 
dos pequenos protagonistas: 

"Cinza, agora estava novamente cinza. Mas 
cinza tão forte que dava até vontade de chorar. 
A mãe gostava muito mais do irmão do que dele, 
pensava. Poís não tinha sido o Robertinho quem 
começou a briga?" 

(Davi acordou cinza) 

A linguagem simples e direta de Mirna é a da 
criança em quem ela se espelha. Seus motivos 
transcendem borboletas e arco-íris e fazem da 
imaginação uma fonte de enredos que abordam os 
problemas mais comuns da infância: a relação com 
a mãe e com os irmãos, a fragilidade humana, o 
medo, a necessidade de crescer, a d ivisão de 
tarefas em casa, o respeito pela natureza, a 
desmitificação da beleza e da riqueza enquanto 
condições para sermos amados, o resgate do avô 

\llR.1'\:\P'l\."SK\' 

O BARRIL 

e da avó como pessoas ativas, 
cheias de afeto, que podem até 
aprontar algumas travessuras . 
Mirna fala até das coisas que não 
podem ser do nosso jeito . É 
preciso aceitá-las e fazer delas 
um trampo lim para um amor 
maior. Algumas vezes, o objetivo 
é apontar a imaginação como 
força criadora e fonte de prazer. 



A solução é feita de sonho e fantasia. Um quebra
cabeça como ponto de partida para uma viagem. 
Pecinhas de armar se tornam o vôo dos sonhos de 
Elisa, vôo que de tão antigo ficara imenso dentro 
dela. 1 

A caixinha de segredos de Sílvia contém estórias 
para ela passear à noite. Na hora de 
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da falta de coragem, da fuga da força. Presencia 
atenta a vida num momento de impasse, simbolizado 
ali no escuro de um quarto proibido. A narradora vê 
com alegria que "a Maia já estava sabendo se virar 
sozinha!". Colocar Maia dentro do bolso, passear com 
ela na palma da mão seria impedi-la de "descobri r 

um quarto proibido detrás da cristaleira". 
dormir, entrava numa delas e voava na 
própria imaginação. Aqui era um 
passarinho. Ali, enveredava por um 
corredor comprido até encontrar uma 
gruta. Mais adiante, ela brinca com o 
Zé no lago feito de chocolate. Até que 
um dia retira da caixa um arco-íris que 
se estende pelo espaço. Pelas suas 
cores, Sílvia caminharia em busca de 
um tesouro .. 

Assombramentos 
"E isso, tenho certeza, a Maia jamais 
iria me perdoar!", confessa a narradora, 
que bem poderia ser uma mãe 
disfarçada em contadora de estórias ... 

Assim é o momento de crescer nas 
estórias de Mima: um instante mágico 
em que um botão dourado, uma tampa 
de caneta, um pedaço de papel celofane azul, uma 
bala de hortelã e um alfinete bem pequenininho já 
não conseguem mais tecer enredos de ninar. De 
repente, no quarto de Sílvia, tudo fica menor. O mundo 
lá fora é uma trilha iluminada de cores que leva a um 
tesouro - à maturidade, talvez. Assim, a dor de 
crescer é diluída em sonho e esperança. Um passo 
feito de leveza e encantamento pela força do 
maravilhoso e da imag1nação. 2 

Pequenininha3 também precisa crescer, enfrentar 
o medo. os fantasmas, os gigantes do mundo adulto. 
A estória começa com a suposição do narrador de 
que Maia provavelmente já não coubesse na palma 
da sua mão. Aludindo assim às experiências de Maia 
com as coisas grandes do mundo e à exploração 

que ela faz do quarto 
proibido na casa da avó, 
a narradora aponta para 
a necessidade de as 
crianças serem livres 
para apreenderem o 
mundo. A palma da mao 
é o lugar da posse e da 
superproteção, inibidor 
de experiências saudá

..__~- ----veis como esta que Maia 
vivencia no castelo da avó. Embora "pequenininha", 
ela quer se expor à magia do desconhecido e à 
exploração do mundo real contraposto ao imaginário 
fantástico da infância A experiência do medo é 
indício de incipiente saber; é aquecimento do desejo 
em véspera de descoberta. Medo é prenúncio de 
aprendizagem: é o escuro que antecede à luz do 
insight. Maia vive uma experiência de exploração e 
medo. A narradora registra sua ousadia, seu passo 
à frente, seu passo atrás. Partilha do seu "medão", 

Embora jornalista pela Faculdade de 
Jornalismo Cásper Líbero, Mima sem
pre esteve interessada em literatura. É 
Mestra em Teoria Literária pela Univer
sidade de São Paulo. Além de escritora, 
trabalha também como editora. 

Mima diz que escreve por com-
pulsão. Rumina uma estória durante 

meses e de repente precisa escrevê-la. Costuma 
deixar o texto na gaveta por um bom tempo, até 
retomá-lo e concluí-lo. Já levou um ano para escrever 
uma novela - Nó na garganta. Mas conseguiu 
fechar algumas em apenas vinte e cinco dias. 

Prenhe de sentimentos e sensibilidade para com 
a criança, a autora gesta seus textos com o coração, 
até que o imaginário se codifique em reflexão e afeto 
espalhados sobre o papel. As letras constroem então 
o quebra-cabeça das emoções e suas formas 
reveladas. Davi, o menino camaleão, muda de cor 
de acordo com seus sentimentos. Se está triste ou 
preocupado, fica cinza. Se está excitado, fica 
vermelho. Se está com raiva, fica roxo. Se está feliz, 
fica azul. Quando brinca com o irmão, a mãe os vê 
verdes porque projeta neles a sua esperança. 

As cores ajudam a desmitificar não só as emoções 
como também a relação mãe e filho . Quando Davi 
diz à mãe que ela o faz ficar azul, ela lhe diz que se 
lembra de tê-lo deixado roxinho da vida algumas 
vezes. Afinal, mãe faz muita raiva de vez em quando! 

Também o sofrimento infantil é assunto para 
Mirna. Menino levado e pintão, Daniel, o Zero Zero 
Alpiste, levava a sério o conselho de seu pai para 
não chorar, mas a sábia e frágil natureza humana 
o coloca face a face com a própria sensibilidade: 
a flor amarela. Dori ta, como Daniel a chama, é a 
materialização da dor do menino, do seu lado 
humano e fraco que não pode nem deve negar o 
sofrimento - planta que se regada com lágrimas 
nos garante a seiva da ternura. Contraposto à 
própria fragilidade, sente-se aliciado por ela e 
entorna o barril de todas as suas mágoas, 
garantindo assim a harmonia de suas emoções. 
Afinal, menino ou menina que seguram o choro 
acabam endurecendo. 
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Detalhe de O canguru emprestado, texto de Mirna 
Pinsky, ilustração de Elvira Vigna. São Paulo: Global, 1984, p.35. 

Mima- mãe, criadora de enredos libertadores! 
No seu estilo simples, a magia de grandes 
mensagens! Recados simples de amor e sen
sibilidade, desatadores de nós feitos de vida 
cotidiana, compõem a obra desta artista que não 
precisa de retórica para falar de grandes temas 
Deste tema maior que é o olhar de amor para uma 
criança e a fala feita de ternura que a nossa vivência 
coloca à sua disposição. 

As voltas com as questões da família, sempre 
enfocada como um esteio, verdadeiro eixo de 
sustentação das proezas da infância. Mirna Pinsky 
viaja na fantasia e na imaginação de seus pequenos 
protagonistas. Em O barril, Júlia e André disputam 
as aventuras proporcionadas por um barril mágico. 
A forma côncava deste objeto o torna sinônimo de 
aconchego - fac-símile do útero materno - que 
André e Júlia disputam na mesma intensidade com 
que se disputa a mãe na idade deles. Um princípio 
de vida mágico - uma referência de fantasia e 
criatividade num barril que é carruagem, cachoeiras, 
tempestades, densa floresta, roda-gigante, bicha
da-seda e avião. O ponto de partida para a grande 
viagem! 

Nascida em 12 de dezembro de 1943, em São 
Paulo, Mirna Pinsky dirigiu a revista Shalom de 
1969 a 1976. Entre 1969 e 1981, ainda como 
jornalista, colaborou com inúmeros jornais e revistas: 
Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, 
Movimento, Cadernos do Opinião, Cadernos de 
Pesquisa (da Fundação Carlos Chagas), etc. De 1979 
a 1981, assinou coluna semanal de crítica de 
teatro e literatura infantil no Jornal Shopping-News. 
De 1982 a 1985, trabalhou como free lancerpara as 
editoras Atual, Global e Melhoramentos, fazendo 
copidesque, traduções e pareceres. Em 1986, 
trabalhou na f cone Editora. coordenando e copi
descando algumas coleções. 

A partir de 1987, até março de 1993, como sócia 
da Editora Contexto coordenou toda a produção 
dos 120 títulos da editora, atendendo a autores, 
copidescando, uniformizando textos, revisando e 
supervisionando a arte final, além de atuar na 
redação de textos para vários catálogos e folhetos, 
redigir press re!easese organizar malas diretas. 

Desde abril de 1994, é editora de texto da Editora 
Nobel, estando sob sua responsabilidade a escolha 

dos tradutores, preparadores e revisores, a edição 
do texto, orientação para marcação, enfim, toda a 
coordenação do livro desde a assinatura do contrato 
até os filmes, além da redação da 4'.:! capa e orelhas. 

Mima confessa que começou 

"a escrever para crianças sem grandes projetos 
ou reflexões profundas". 

Sua primeira filha. llana, tinha dois anos e a autora 
queria lhe contar estórias. O contar de Mima é assim 
um desvelo de mãe. Talvez por isso suas primeiras 
peças se preocupassem em ensinar, o que faz com 
que, hoje, ela as considere ruins . Seus primeiros 
contos infantis também são um pouco diretivos e 
não foram publicados. 

A autora se analisa: 

"Ao longo do tempo fiz 
cursos, li muito, matutei 
e de repente percebi o 
quanto escrever para 
crianças fazia parte do 
meu processo de ama
durecimento. O quanto 
fazia parte do todo . 
Outro dia, lendo uma 
entrevista do Fauzi 
Arap, diretor de teatro 
que alegrou meus anos 
de jovem-adulta , me 
tocou esta observação: 
' .. . o ob1eto de arte devia 
ser subproduto de uma 
busca, como se fosse um processo alquímico. 
Escrever é cavucar. errar. mas também aprimorar 
alguma coisa que está invisível. ( .. ) Acho que 
parte essencial da produção artística se encontra 
no silêncio, no abandono interior'. Felizmente 
"amadurecimento" é algo que não termina nunca, 
por isso acho que vou estar sempre encontrando 
novas formas de ver". 

Mima Pinsky, Mima Gleich, Mima Gleích Pinsky. 
Um nome que se inscreve em estórias inventadas a 
partir do cotidiano e que se reinventa com a poesia 
de um gesto, um silêncio ... "Tudo que escrevo está 
impregnado de mim", diz a escritora. Seu percurso 
é um "eterno retorno" à infância. Com os olhos 
vividos, confronta o que viveu com o que pensava 
que estava vivendo. Observa as crianças ao seu 
redor - filhos, sobrinhos - registrando sentimentos 
e idéias. Há sempre uma estória no olhar infantil 
sobre o mundo. Pedaços de lembranças, remotas 
sonoridades que a autora vai compondo com a sua 
bagagem afetiva para se entender e entender o que 
a rodeia. Crê que o papel do escritor é emprestar 
uma maneira nova de enxergar o mundo. Assim, 
seu olhar tem sido modificado por muitos autores 
ao longo da vida. Na infância, Monteiro Lobato, Mark 
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Twain Francisco Marins e C. de Ségur. Na 
adolescência. ficou fascinada com Apanhador no 
campo de centeio, de J O. Salinger, Os Maias, 
de Eça de Queiroz. a trilogia 
Caminhos da liberdade de 
Sartre. Memórias de uma moça 
bem comportada e Os 
ma n darins , de Simone de 
Beauvo1r. Nos últimos tempos, tem 
lido alguns ensaios sobre assuntos 
que despertam seu interesse. A 
dança do universo. do físico 
M lton Gleiser e Mulheres que 
correm com lobos , da 
antropóloga Clarice P. Estís. Gosta 
muito de Saul Bellow, Philip Roth, 
Lawrence Durrel ltalo Suevo. Maria Vargas Lhosa, 
Gabriel Garcia Marquez, JúlioCortázar, Etchenique, 
Clarice Lispector, Machado de Assis e Henry James 

A custo. Mirna destaca três dos seus livros 
publicados: Quebra-cabeça, As muitas mães 
de Ariel e Tatu-bolinha. Mas afirma que gosta 
muito de todos. 

Quebra-cabeça é uma estória só de avô. 
passarinho, romã e menina. A mãe não entra, nem 
que queira. nem que Luciana a chame. porque ia 
querer chamar a atenção da menina. O pai também 
não entra na estória porque ia querer tomar conta 
do avô. O irmão implicante .. 

Bem Luciana fica com o avô, a romã e o 
passarinho. Mas o avô dá de ir caçar borboletas na 
Serra do Mar. O passarinho vai buscar abrigo noutro 
canto. E a romã? O que aconteceu com a romã? 

A estória é a repetição do mesmo fato ano após 
ano, à semelhança de algumas estórias populares 
e termina de forma tal a remeter o leitor ao seu 
começo, em busca da resposta do quebra-cabeça. 

Com As muitas mães de Ariel , Mima Pinsky 
quer valorizar a mulher mãe, dona de casa e 
trabalhadora, abrindo concepções diferentes de 
suas atitudes nos seus diversos papéis. As reflexões 
da mãe com relação ao filho, e vice-versa, são 
autênticas e bastante recorrentes na vida real, 

possibi litando ao 
- -. , -......" pequeno leitor uma 
~ r · ~ verdadeira identifi-

f.::_.-. ,,-. · ri 1 f.' _f<· :'t · cação com os pro-·- ......, ~ ...- . 
~~ (,~ :.- _ . blemas que v1ven-
. ~ _ó. 1 ;; ~Jl'l' l ) , eia no c_~tidiano de 
......._ mil • sua famll a. 

Detalhe de Quebra-cabeça . 
texto de Mima Pinsky, ilustração de A figura paterna é 
Maria José Boaventura. São Paulo: mencionada duas 

Melhoramentos. 1990, p.14. 
vezes apenas nesta 

estória de muita mãe. Ariel sabe que tem coisas que 
só pode falar com o pai: "coisa de homem". O pai 
aparece uma segunda vez do ponto de vista da mãe: 
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talvez tivesse chegado em casa antes dela e lavado 
a louça, fazendo-lhe uma surpresa. Enfatizando a 
condição da mulher sobrecarregada com casa, 

trabalho e crianças, a autora reforça 
a mudança social que prega a 
flexibilidade dos papéis estipulados 
para o homem e para a mulher numa 
relação de casamento. 

A carinhosa relação da criança 
com a natureza, evidente também 
em Ave em conserto, aparece 
refletida no cuidado ingênuo que 
Luciana tem com o Tatu-bolinha. 
O que importa ressaltar aqui é a 
técnica de composição dessa es-
tória. A narradora conta a estória de 

Luciana com o seu tatu-boltnha e Luciana conta a 
própria estória com o bichinho. Numa pág ina, a 
palavra da autora. Noutra página, a palavra de 
Luciana, a personagem-autora. A estória de Luciana 
acaba sem surpresas para o leitor. Todo mundo fica 
muito contente com o tatu-bolinha na festa de 
aniversário. A estória da au tora/narradora nos 
apresenta um final diferente, com uma bela chamada 
ecológica para ameninada. 

Na mesma linha, Oren e Luciana improvisam uma 
ajuda de primeiros socorros a uma ave com a asa 
quebrada, em Ave em conserto. Fazem isso com 
a ingenuidade própria da infância, parafusando a 
asa do bicho. A espontaneidade do gesto supera 
aqui a negligência científica. Entre as crianças e o 
pato, estabelece-se uma relação de confiança que 
fala mais alto do que a simpática improvisação que 
o menino e a menina fazem para al iviar a dor do 
pato. ~essa intenção, afinal, que importa realmente 
e que se impõe ao leitor, ficando os meios utilizados 
no curativo como um elemento de ludicidade infantil, 
que nos chega como uma pitada de humor e 
criatividade. 

As relações 
de famí lia são 
pontos de refle
xão fre qüente 
nas estórias de 
Mirna. Isso se 

- deve, ta lvez, ao 
fato de que gran
de parte de suas 
estórias foram 
escritas para um 
dos fi lhos (tem 3, 

duas meninas e um menino) ou sobrinhos. Em 
Histórias & lorotas da vovó, costumes sociais 
e identificações parentais são abordados de 
maneira leve, convidando o leitor a repensar certas 
relações. A figura folclórica da vovó é resgatada com 
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Fazendo nada 
muito hurnor e muito 
amor, iluminando no
vos rumos de liber
dade e criatividade 
em todas as idades. 

Mima diz que es· 
creve como alguém 
que pensa em voz 
alta. Portanto, suas 
estórias se prestam à 

Hora do Conto com muita adequação. Escreve por 
prazer. Por um profundo prazer. Por isso, passa 
tempos sem escrever. Tudo o que vivencia é uma 
gestação que algum dia, transvestida, irá para o 
papel. Mas enquanto a idéia de estacionar diante do 
computador e ficar brigando com as percepções não 
for um encantamento, prefere não escrever Para 
tanto. precisa de paz interior e alegria para buscar o 
poético. Gosta de escrever sobre sentimentos, 
descrever o mundo afetivo das crianças em suas 
várias coreografias. Mas sabe que nenhuma estória 
nasce inteira. Uma situação, e ela vai em frente, 
apalpando, tateando, buscando o novo. o inusitado 
no fato vivido ou presenciado. 

Quando a meta é a poesia, há que se entregar 
por inteiro. O preço de ser poeta é estar aberto à 
própria verdade. E a verdade de Mima Sílvia Gleich 
Pinsky está espalhada em suas estórias, como 

31 

pontos de luz de uma trajetória. A autora cita Manoel 
de Barros: 

Tudo que invento dos outros é de mim que falo". 

Incansável, uma menrna prossegue em sua 
caminhada pelo arco-íris em busca de um tesouro ... 
Tem nomes diversos: ora Elisa, ora Sílvia, ora 
Luciana ... Se cresce um pouco, pode chamar-se 
Marina, como em 
Sardenta 4 e retomar, mais 
de 25 anos depois, os so
nhos e os conflitos da pu
berdade. A descoberta da 
generosidade no Tio Ber
nardo. O amor e o pensa
mento revolucionário em 
Pedrão. Uma visão crítica da 
sociedade na própria 
consciênc a emergente, 
contraposta veementemen
te à postura reacionária da 
mãe 

Em silêncio, Mirna parece 
conjecturar novos cam1 

Detalhe de Sardenta, 
texto de M1rna Pinsky, 
ilustração de Marcelo 

Martins. São Paulo: 
Saraiva, 1996. p.97. 

nhos. Prossegue a busca paciente da palavra reden
tora. Com os olhos fixos na realidade. evoca Cecília 
Meireles: 

'A vida só é possível reinventada". 

V§ dh'envs Pl"êmlvs Hte..-ál1vs de Mima Vlnsky 
Prêmio Estímulo Governador do Estado (1964), categoria Poesia da Secretaria da Educação 

e Cultura de São Paulo. 
Prêmio Estímulo Governador do Estado (1965). categoria Crônica. da Secretaria da Educação 

e Cultura de São Paulo. 
Menção Honrosa do Prêmio Governador do Estado (1965), Categoria Poesia. da Secretaria 

da Educação e Cultura de São Paulo. 
Prêmio Jabuti (1981) da Câmara Brasileira do Livro. pelo livro As muitas mães de Ariel . 
Prêmio do Instituto Nacional do Livro (INL), 1982, para texto inédito de iteratura infantil: O 

barril . 

Q) 

Detalhe de Histórias & 
lorotas da vovó, texto de 
Mirna Pinsky, ilustração de 

Ciça Fittipaldi. São Paulo: FTD, 
1989, p.18. 

Menção honrosa Prêmio Alfredo Quintella ( 1985) pelo texto juvenil 
O arco-íris e as pedras (publicado em 1996 pela editora Saraiva com o título 
de Sardenta). 

Os livros O canguru emprestado. Davi acordou cinza, No porão, 
Carta errante, avó atrapalhada, menina aniversariante foram 
considerados "AHamente Recomendáveis" pela Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil (FNLIJ). 

Ave em conserto foi escolhido como um dos dez melhores livros 
infantis da década de 80 pela revista Leia. Participou de O livro para 
crianças no Brasil , como um dos 36 escritores selecionados para a Feira de 
Frankfurt de 1994 que homenageou o Brasil 

Prêmio Jabuti (1995) da Câmara Brasileira do Livro por Carta errante, 
avó atrapalhada, menina aniversariante. 

Sardenta foi indicado para a Biblioteca Básica de 1997 pela FNLIJ. 



l)eleltura lll - Mar\:(). 1~ 

Lh'f"()S PUbllrad()S 

Zero zero alpiste Át1ca, 1978. Atualmente em 13~ edição. 
Nó na garganta Brasdiense, 1979. A partir da 9!! ed pela Atual. Atualmente está na 421 edição. Em 

1997 foi considerado um dos 13 livros mais vendidos no Brasil para jovens de 5'-' a 8ª séries. Publicado em 
holandês. 

As muitas mães de Ariel - Melhoramentos, 1980. Atualmente está na 10' edição. 
Iniciação - Comunicação, 1980. 3ª edição esgotada. Publicado numa antologia de contos da autora 

pela Atual, também esgotada. Foi publicado em braille. 
Davi acordou cinza Melhoramentos, 1981. Atualmente na 5 edição Publicado também em Portugal. 
Quebra-cabeça Melhoramentos, 1981 Da 7" à 9ª edição pela FTD 
O tesouro de Ana . Brasiliense, 1981 . A partir da 4J ediçao pela Contexto. 
O canguru emprestado Global, 1982. A partir da 3' edição pela Atual, 1992. Atualmente está na 7ª 

edição. 
O barril Melhoramentos, 1983. 4~ edição pela Scipione. Atualmente na 7' edição. 
Pequenininha - Miguilim, 1984 Atualmente na 9ª edição. Adquirido em 1995 pela Secretaria Estadual 

de Educação de Minas Gerais e no mesmo ano pela FAE. 
Faz-de-conta Moderna, 1984. 5· e 6ª ed. pela Contexto. Adquirido pela Secretaria Estadual da 

Educação de Minas Gerais em 1998. 
Ave em conserto Paulinas. 1985. Atualmente na 7' edição 
Tatu-bolinha - Miguilim, 1986. Atualmente na 4.t edição. 
Voar (contos) Atual , 1985. Atualmente em 4ª edição. 
Zé Prequeté Abril , 1985. 
Assombramentos (contos) - Paulinas, 1986 Atualmente na 6~ edição. Este livro faz parte do Projeto 

Viagem da Leitura - Ripasa. 1988. Foi traduzido para o castelhano em 1993 pela Secretaria Estadual da 
Educação do México. 

As duas vidas de Benguel Atual, 1986 Atualmente na 3ª edição. 
O calendário - FTO, 1986 Atualmente na fr edição. 
Histórias & lorotas da vovó -FTD, 1989. Adquirido em 1991eem1993pela FAE. Atualmente na5" 

edição. 
No porão FTD, 1990. 
O tamanduá chorão - Miguilim, 1991 . Primeiro de três livros da série Tamanduá. Os outros dois: 
O cavalinho roxo Miguil m, 1994. 
A árvore de tudo M1guilim, 1994 
Era uma abelha - FTD, 1992 Atualmente na 2"' edição. 
Carta errante, avó atrapalhada, menina aniversariante - FTD, 1994. Atualmente na 3~ edição. 

Adquirido pela FAE. 
Fazendo nada Scipione, 1995 - Atualmente na 2'' edição. 
O final da história - Moderna. 1995. Atualmente 31 edição. 
Sardenta Saraiva, 1996. Atualmente na 2" edição. 
Quando eu não consigo dormir conto publicado na antologia O livro 

dos medos, Companhia das Letrinhas, 1998. 

1. PINSKY, Mirna. "Pecinhas de armar". ln: Assombramentos. 
São Paulo: Paulinas, 1986. 

2. "A caixinha de segredos". ln: Assombramentos. São 
Paulo: Paulinas, 1986. 

3. __ Pequenininha. Belo Horizonte: Miguilim, 1984. 

4. __ Sardenta. São Paulo: Saraiva, 1998. 

A. Bernadete Patrus Ananias Pothakos 
~ é Especialista em Literatura Infantil e 

Juvenil e Consultora de Pesquisa na BPIJBH. 
É também Professora de inglês do 

Open Road English Course. 
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denlse wer-nock 

Vivo acelerada desde outubro passado. 
Uma corrida louca em busca das infinitas felicidades da vida. (Que devem ser como 

cabeça de bacalhau: todo mundo já ouviu falar, mas ninguém comeu). Eu, como sou louca por 
frutos do mar, sigo a maré dos desvairados: trabalhando 9 to 5 (debaixo d' água durante os 

dias) e rendendo das noites às madrugadas, mais para jacaré que Capitão Gancho. Boca 

aberta, 85 dentes, sorrisos na bandeja, baforadas de cigarro e ostras coisinhas. 

1 () CAVÍTULf) 

Tudo aconteceu quando terminei um namoro. De quaaaatro anos! São 365 dias X 4, 
inclusive o ano bissexto, os natais, os carnavais, a páscoa e os ovos, a páscoa sem ovos e os dias 
dos namorados. Dia importante, quando f1camos reflexivas e melancólicas e ainda sobra um faro 
para a curtição. 

2() CAVÍTULf) 

Namorar é como pagar prestações, sempre em dia, todo dia. Uma equação cujo 
problema são os juros e as correções, cobradas com afinco e porte de fiscal. 

- Você não cumprimentou o Otávio direito, Edilaine. 
- Precisa beijar e abraçar o Otávio desse jeito? Fazendo festa? 
Eu nunca sabia como o Otávio merecia ser cumprimentado. 
Namorar é cumprir pena sob liberdade condicional; e o detento deve voltar para casa 

até as 22 horas. Rotina. 



~leitura 1~ - Man;"• 1ÇJOO 

Hoje tudo ficou bacana: às 23 estou saindo para a night. Pode chover ou enluarar, faço 
charme, enrolo na TV por uns tempos e vou para um banho Dona Beja. Daqueles demorados, 
pecaminosos, ensaboando e criando diálogos para o crime. 

- É a primeira vez que venho aqui. (Olhar calmo, olhar sedutor, olhar baixo). 
- Sério ? Você é fotógrafo? (Voz dissimulada, gestos fartos de mãos no copo) . 
- Johnnie Wa/ker. Cowboy. 
Toca o telefone, atendo e fica tudo combinado: sairemos às 23. Eu e as meninas, porque 

é fundamental você sair em bando do mesmo sexo, quando não se tem um namorado. A rua promete 
mil maravilhas. 

E promessa é dívida, geralmente inadimplente. A gente acaba tropeçando nas mesmas 
caras e papos e sapatos da moda e músicas do hit parade ... daí a pergunta: por que vamos sempre 
aos mesmíssimos lugares? 

- Oi, Edilaine. O de sempre? 
- Credo, Nicodemus! Até parece! ... Hoje me traga uma tequila. 'Oro', viu? 
- Vou caprichar no limão. 
A noite é boa pra apelidos: Dom Quixote e Sancho Pança, Pelinha, Plasil e Edus, 

Xuxus e exus de toda turma. O que vale é a piada, o estar disponível para um bom sarro, 
ambigüamente falando . 

O single por natureza é instigante: repare como somos mais perfumados, risinho solto 
e um infalível letreiro neon na cabeça - BESAME MUCHO. Já um casalzinho, que ire! Assentam
se frente a frente, comentam sobre a operação do vizinho e ordenam por hábito uma porçãozinha 
de carne de sol com mandioca. Dê cabo a um prato de carne de sol com mandioca, tome 3 cervejinhas 
e supra a fa lta de carne e mandioca em casa. 

Solteiro é pa lavrinha orgasmática: dá idéia de pouca idade, mistério e motel. Namoro 
antigo adora Domingão do Faustão, pizza e beijoquinhas kiss kiss kiss antes de dormir. (Talvez por 
is o aqueles insistentes calafrios noturnos). Atualmente, durmo aliviada de liberdade e com folgas 
de animação para o dia seguinte. 

Com tudo, há noites em que sinto o cheiro bom de orégano e clamo por aquela pegadinha 
durante o domingão. 

Mulher sonha com cada bobagem! Atiro a primeira pedra naquela que diz nunca ter 
protagonizado "Isto é Impulse!". Sonhar tolices é privilégio da inteligência anatomicamente versátil 
como a do cérebro femi nino. Podemos fantasiar motorista de táxi, fazendeiro do Texas ou figurações 
de Tootsie. Somos prosas, afiadas em Internet e Harold Robbins, com um tesão intuitivo tanto por 
vira-lata e pedigree . A despeito de eventuais cachorrada . 

Jelipe Augusto, 
tudo que vou relatar você sabe de cor e salteado. }VI.as faço questão, 

faço questão de repetir pra mim mesma as esbórnias de quatro anos, cujo 
único culpado é o senhor! 

}Jão vou tratar de miudezas ... Quais?! eafajeste! eonheço uma certa 
pessoa que tem ojeriza a banho e sempre gastou horas de chuveiro quando 
o programa marcado era com os }Vl.EUS amigos. E a caixa de bombom garoto 
que você deu àquela lambisgóia da lVlesbla? 
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E as faturas do cartão - cartão da )Vlesbla! - que a mamãezinha 
aqui pagou? Hein? Pilantra! 

Eu realmente devia estar afastada de Deus! 'Mulher mínlta ntio 
usa esmalt'e vermelho'~ '17 jant'a t'ei pront'n, bem ?'j "quínt'a-feíra é sagrada, 
ntio vem bolír com a t'urma da pelada. Homem t'em que jogar fut'ebol, pô." 

Estou mentindo? Depois do jogo, você vinha todo lambão, se 
encostava com remelê e olho para o próximo lance e até confesso que marcava 
gols. Adiantava? )Vlanhã seguinte, saia o cão do Demo fazer comprinhas. 
A.onde? Olha, Jelipe, aqui se faz, aqui se paga; a )Vlesbla está falindo, sabia? 
Ô, dó ... tanto funcionário bom desempregado ... 

Cansei de ser mãe e psicóloga de marmanjo. ?uro que nunquinha 
pretendo olhar sua cara de pau novamente. }Jem elogiar a camisa xadrez e 
o A.rmani em outro homem. Ando freqüentando reuniões ljahá'i na casa da 
Sandra .Cane, fervilhando de pessoas interessantes com senso de humor e 
cabelos de revista. 

Quinta-feira passada, discutimos o tema maturidade. ?á ouviu falar, 
benzinho? }Jem tente se inteirar sobre a matéria pois não é diâmetro para 
seu conhecimento. Aliás, listei algumas opiniões, guardadas no estômago 
com dezenas de sapos engolidos: dariam excelente tratado psicanalítico sobre 
a mediocridade masculina. 

Claro que nem todos os homems têm Q.I. de ameba, meu filho. O 
A.lfredinho Carneiro )Vloura (dos Carneiro )Vloura legitimas!), meu paquera 
atual, além de ser poliglota e um dos frutos de Harvard, também aprendeu 
a multiplicar seu quoeficiente de inteligência da lingua, enquanto ósculo. 
(Vou anexar um Aurélio à carta para minimizar seu sofrimento vocabular, 
meu caro). 

)Vias não quero tratar de miudezas ... 



,Nosso caso de (des)amor foi unilateral. Discursei um monólogo de 
quatro longuíssimos anos sobre respeito e afeição, entre um turbilhão de 
frases implorando participação no relacionamento. Do seu lado, havia 
resmungos monossilábicos de concentração no próprio umbigo. (Ou pênis, 
dá na mesma). 

eomo pude me sacrificar assim? <joana D'arc da sua fogueira de 
vaidades, 'tiradentes das suas revoluções intestinais, }Vladre <reresa matando 
sua fome de dobradinha e pescoço de peru com quiabo. 

Sobre cozinha, ratazana, desaprendi o beabá. 9ngressei-me na era 
do microondas, jantarzinho à luz de velas, restaurantes chiques e patê de 
foi gràs. }Jão mais provarei seu churrasquinho de coração e recuso esticar
me ao fígado acebolado do }Vlercado eentral. 

Dia desses lembrei-me da pagodada na casa do Otávio. 
Você caprichava na beca, penteava 5 minutos de cabelo e suava 

todo o Armani que te dei em cima do bongô ou do pandeiro. 'tocava, batucava, 
cutucava o verso com cerveja gelada, feliz de rosto, afogueado, numa 
performance hollywoodiana de bíceps e propostas obscenas nos meus ouvidos. 
Agora moucos. 

'te chamava Wandão, vê se pode?! 
Hoje escuto Elia Jitzgerald, coisa fina à beça, presente do 

Alfredinho ... 
Deixo você moído de vontade, bem blues, à míngua, no meio dos 

Cp's do 2eca Pagodinho. 
Edilaine quase earneiro }Vloura 

4c C.AVÍTUL() 

A torta de café confeitada saiu supimpa! Receita capciosa da Sandra Lane, recheada de 

vírgula para ver se ela acertava o ponto. 
Aniversário de trinta anos tem que ser badalado! O toque in da torta de café vinha 

como amostra da mulher experiente que abandonou o pavê de biscoito de champagne ... Um 
vestidinho novo, preto indefectível, decote, fenda e meia fina de costura alta. Ficou em dúvida 
entre um terninho vermelho, com gravata e abotoaduras, unhas Gabriela, Sharon Stone que nunca 
envelhece. Não podia aparentar trinta, meu Deus ... À tarde deu um pulo no brechó e escolheu um 
modelito fashion. 

Era muito organizada, do tipo que chega quarenta minutos antes do ônibus partir. 
O apartamento estava um brinco: balões dourados, velas e incenso em todos os cômodos, 

mesinha de petiscos com kani, amêndoas, damascos, carpaccio, gorgonzola e mousse de aipo. Os 
pre entes provariam ainda ciabata com azeitonas pretas, canapés de camarão e torta de café. 

Ainda era cedo demais. Serviu uma dose cowboy de Johnnie Walker, escolheu Creedence 
para o reviva) daquela noite. Sentada no sofá, conjecturava se ele teria recebido o convite para a 
festa. Na lista de quarenta convidados, o nome de Felipe sobressaía grifado em tinta fresca, como 
na esperança de que a marca o convencesse. Pensou em Alfredinho e riu sozinha; há muito não 
precisava contar carneiros para dormir. Gelo, guardanapo, limão, tudo estava providenciado, não 
havia preocupações. 
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Será que ele viria? Uma tristeza invadiu a sala, era melhor trocar o Creedence por 
Jamiro Quai. 

Por que não recebera resposta da carta? Afinal, uma carta tão ofensiva exigia defesa. 
Estaria preparada para todas as perguntas, ensaiara palavras de efeito porque elas sempre 
descansaram no coração do seu amor. Esperou dias pelo bombardeio, arrependeu-se. 

Acordava convicta nas manhãs: sua carta de desabafo foi necessária mesmo, precisava 
extravasar suas marés. Arrependia-se quando a lua voltava. 

Outra dose, oito e meia, cedo ainda. 
Era sábado, dia de pagode na casa do Otávio, por isso ele não foi. 

Chorei minha última vida. Ainda tenho seis e uma pilha de copos e pratos para lavar. O 
domingo acordou tarde, preguiçoso, inflado de certezas e esperanças - como dia 1 º de janeiro, 
quando programamos nossos sonhos e nos prometemos sucesso. Começo limpando a casa para 
passar à faxina dos sentimentos. O tempo é farto, vou conseguir: as meninas marcaram um cineminha 
à noite, sessão das nove. Depois um chopp, batata frita, fofocas da festa. 

Hoje me visto com o terninho vermelho! 

O Denise Werneck é Publicitária, Produtora Cultural e 
Consultora de Editoração e Marketing da Biblioteca 

Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Este conto 
recebeu o 12 lugar no Concurso Nacional de 

Literatura Felippe D'Oliveira, realizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura de Santa Maria/AS, em 1998. 
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A questão deste artigo foi proposta pelos amigos 
da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte, depois de uma discussão feita com os 
interessados nesta atividade tão moderna e tão 
antiga: a narração de histórias. E aceitei transformar 
a palestra em artigo porque, cruzando algumas 
vezes o Brasil, para cursos e seminários, pude 
constatar que as dúvidas e as controvérsias se 
espalham de modo até surpreendente. 

O que pude perceber é que, na análise da 
questão, misturam-se preconceitos, desavenças, 
radicalismos e uma exagerada tendência a seguir 
cegamente modelos e a moda. 

Em tempo: antes de iniciar propriamente nosso 
assunto, gostaria de resgatar a importância dele na 
vida da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte: afinal, ela tem o mais antigo e sistemático 
concurso de contadores de histórias do Brasil. 
Iniciado no mesmo ano de sua fundação, em 1991 , 
o projeto foi crescendo a cada ano, sob a batuta de 
Maria do Carmo Maggi e seus excelentes cola
boradores, e, como deve acontecer nos melhores 
espaços culturais, não se restringe à realização do 
concurso. Em torno dele, estabelece a reflexão, a 
discussão e a pesquisa, que fazem o sucesso desse 
laboratório que é a Biblioteca. Quanto à relevância 
do concurso em si, que nas últimas versões chegou 
a ter perto de cem inscrições, basta lembrar que 
ele revelou para o Brasil contadores do porte de 
Beatriz Myrrha e Roberto Carlos Ramos. 

Fechados os parênteses, voltamos à nossa 
questão: Como se deve contar história? Existe um 
modo de contar histórias? Aprende-se a contar 
histórias, ou se trata de um talento inato? 

Bem, acredito que a narração de histórias é, 
mesmo, uma arte. Justamente por isso, na minha 
opinião, só podemos responder satisfatoriamente a 
todas essas perguntas aproximando-nos do campo 
da arte, e buscando aí alguns princípios que possam 
iluminar a discussão. 

Valho-me primeiramente de um ponto elementar, 
que me tem ajudado muito a trabalhar a Estilística 
com meus alunos: na arte, duas palavras não têm 
sentido, portanto, não existem. São elas: nunca e 
sempre. A arte, efetivamente, não tem limites. Ou 
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fim do cabo de uma colherzinha 
de café . Quer mais d iminutivo? 
Então, leia o livro, recheado deles, e 
com toda propriedade. 

Quer dizer: na arte, é só alguém 
estabelecer que não pode isso ou 
aquilo, para aparecer um Machado ou 
um Chico para contrariar ... 

Detalhe de capa de Virgílio Velozo para o livro Pontos para tecer 
um conto, de Rení Tiago Pínheiro Barbosa. Belo Horizonte: Lê, 1997. 

Por outro lado, nenhum recurso , 
nenhum princípio pode ser adotado 
em arte (será que pode, em alguma 
área?) sempre, em qualquer situação 

tem um limite: o que se impõe cada obra de arte. 
Os dogmas, as receitas, os impedimentos, tudo é 
ultrapassado pelos melhores exemplos desse tipo 
de comunicação, que tem como uma de suas 
características principais a busca da ruptura, a não 
sujeição às convenções. Exemplos? 

Aí vão alguns, muito caros : quantas vezes você 
ouviu seu professor de Português dizer que não 
fizesse frases longas, que não usasse muitos 
pronomes relativos? De repente, você pega um 
poema simplíssimo como Quadrilha , de 
Drummond, e vê uma frase com seis(!!!) relativos. 
E descobre que, naquele poema de Drummond, o 
relat ivo é um extraordinário achado esti lístico , 
justificado entre outros motivos (não vamos fazer 
análise do texto aqui, infelizmente) pelo ritmo da 
dança quadrilha, que ele ajuda a criar. Ou, relendo 
as Memórias póstumas de Brás Cubas, você 
dá com um capítulo feito praticamente de uma frase, 
de umas doze linhas impressas. Intrigado, lê de 
novo, procurando entender por que um tal des
respeito ao professor de Português, e descobre que 
a frase longuíssima casa bem com a lenta. monótona 
e angustiante descrição de um velório. E, no capítu lo 
"poesia" , como era levada a sério a "sugestão" de 
não se fazer verso com proparoxítonas, que o 
tornavam duro e agressivo! Ainda bem que o poeta 
Francisco Buarque de Holanda, com sua 
Construção, entre outras, veio pôr os pingos nos 
ii , ou as proparoxítonas nos versos. No campo da 
literatura infantil , também muito afeito a dogmas, há 
também exemplos típicos do que estamos falando . 
Autoridades brasileiras e estrangeiras têm implicado 
(quase sempre com razão) com os diminutivos na 
obra para crianças , apequenando com isso seu 
leitor. Outras acham que os títu los devem ser curtos, 
sugestivos, rápidos .. . Mas temos rebeldes como 
Elvira Vigna, autora da maior importância na 
literatura infantil , e que começa a ser reconhecida 
como excelente autora de literatura também para 
adu ltos. E ela resolve criar uma narrativa cujo título 
é A pontinha menorzinha do enfeitinho do 

Se vale aqui o diálogo, ali cabe o discurso indireto, 
ou o indireto livre. Se algum expediente coubesse 
em qualquer lugar, como um curinga, a arte perderia 
uma de suas prerrogativas: a de descobrir novos 
caminhos, superar impasses. 

Levando essas ponderações para o campo que 
nos interessa aqui, é forçoso concluir que não há 
uma forma de contar histórias: poderíamos (quase) 
dizer que seriam possíveis tantas maneiras de contar 
histórias quantos fossem os contadores. 

Há quem conte histórias fazendo teatro. Há os 
que preferem contá-las sentado, usando sobretudo 
a voz e a expressão do rosto para dar o seu recado, 
o recado da narrativa. Há aqueles que apresentam 
a história sem modificar uma única palavra do texto 
do autor. Há os que adaptam a narrativa. Há artistas 
que preferem apresentar-se em grupo, outros fazem 
"carreira solo" . Uns usam música, outros usam 
caixas e outros elementos de um cenário. Uns 
pedem o público pertinho, à sua volta. Outros fazem 
questão do distanciamento de um palco. 

Poderíamos ficar enumerando possibilidades, 
isso sem tratar de outro ponto fundamental, que é a 
própria seleção das histórias. O que gostaria de 
afirmar é que, em cada modalidade que enumerei, 
já vi ótimos e maus contadores de histórias . 
Conforme o público, a situação, a narrativa e as 
próprias características do contador, um recurso se 
mostrará mais interessante do que outro. Nenhum é 
bom ou mau , em si . Aqui, vale lembrar outro dado 
da arte: o famoso "E! no sé qué", dos espanhóis, 
ou , na expressão de outro Machado, este, Antonio 
e espanhol , poeta de primeira grandeza: "a 
geometria sutil do inefável'. Na arte, há sempre um 
dado imponderável, inexplicável, surpreendente. 
que, às vezes contra todos os prognósticos e 
possibilidades, ilumina a obra, ou a sua execução, 
e a torna superior. O que torna grandes contadores 
de caso, ao mesmo tempo, um Juca de Ol iveira, um 
Manuelzão, um Joel Rufino dos Santos? Difíci l saber, 
a não ser uma luz interior, diferente em cada um, 
mas com certeza sempre acesa. 



Portanto, o que poderia sugerir a quem vai contar 
histórias é que procure o seu jeito, o seu repertório, 
o seu caminho. Faça cursos, sim, melhore seus 
recursos de voz, de tom, de ritmo, de mímica. de 
corpo. Ouça o que têm a dizer os bons contadores 
de histórias, os teóricos também. Mas, sobretudo, 
não se aprisione em nenhum modelo, a nenhuma 
moda. Experimente várias possibilidades. Certa
mente, com talento e algum cuidado, você des
cobrirá a(s) sua(s) maneira(s) de contar histórias. 

Outra questão que corre paralela à discussão 
sobre como contar histórias é a da supremacia ou 
não da narração sobre a leitura de narrativas, 
sobretudo para crianças. 

Mais uma vez, o nunca e o sempre nos ajudarão. 
As duas atividades são igualmente importantes, 
desde que feitas da forma adequada. E as crianças 
(assim com o os adultos) apreciam tanto uma como 
outra atividade. 

Pensando praticamente, não podemos nos 
esquecer de que, no cotidiano da escola ou da 
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biblioteca, nem sempre é possível memorizar as 
histórias, para contá-las, mas é sempre possível (e 
absolutamente imprescindível) treinar, ler e reler o 
livro, para ser apresentado em voz alta para o seu 
público. 

Por outro lado, há uma valorização do livro mais 
imediatamente perceptível para a criança, se ela vê 
o professor/ bibliotecário abrir o volume e dar-lhe, 
naquele momento, a função de chave para alguma 
descoberta. Se o livro for ilustrado, há ainda as 
muitas possibilidades de exploração que as 
imagens oferecem, se forem artísticas, como devem 
ser. 

Afinal, a discussão colocada aqui evidencia que 
são muitas as alternativas para aqueles que querem 
pensar a literatura como suporte de uma das formas 
que escolheram para interagir com o mundo. Boa 
forma, essa. E nós, parceiros nessa interação, 
agradecemos. 

O Maria Antonieta Antunes Cunha 
é Especialista em Literatura Infantil. Coordena os 

Cursos de Pós-Graduação lato sensu em Arte
Educação e Literatura Infantil e Juvenil da PUC/MG. 

Como consultora e especialista da área de Linguagens 
e Códigos, compõe a equipe do MEC para o 

PROFORMAÇÃO. Autora do projeto de criação da 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte 

e sua Diretora no período de 1991 a 1992. 
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Nanda freqüenta minha casa a qualquer 
momento, por ser vizinha e pela relação afetiva 
intensa e interessante que tem com a minha 
empregada. Costuma subir correndo as escadas e 
irromper cozinha adentro, cheia de graça e de risos. 
Falante, gosta de contar casos e "fazer teatro" a 
partir das cenas das novelas a que assiste, para o 
que conta, naturalmente, com a auxílio de Jô, que 
nunca se faz de rogada para representar algum 
papel , enquanto "faz suas obrigações'', como diz. 
Para tanto, conta com seus recursos vocais . Por 
meio deles, ela se veste e se investe de seus 
personagens. 

Às vezes, escuto de longe e me divirto com as 
distorções voluntárias que ambas introduzem nas 
histórias, enquanto, sem o saber, tecem-nas com 
seus próprios fios. Se me aproximo, Nanda se 
constrange e procura escapar furtivamente aos 
meus (des)agrados de bomboniêre. Sua "gula" 
infantil me exclui, com solenidade e meiguice. 
Também, pudera! Sou a patroa, e patroa, como 
fiquei sabendo há bem pouco tempo, é uma espécie 
de madrasta - forçosamente má, mesquinha de 
simpatias, exigente e vigilante por excelência. 
Poderia ser uma "pai-troa"' por sua aproximação 
ao pai edípico-imaginário, aquele que se presta a 
ser rival quando arrebata a mãe que deseja 
enquanto mulher, sendo, enquanto homem, também 
desejado por ela. Interessante marcar que Nanda 
não tem esse pai, não o conhece; dele sabe somente 
que é "rico, branco, e muito mau". As mesmas 
(des)qualificações atribuídas à patroa, e que 
certamente se contrapõem pelo invejável do poderio 
material - "a dona da casa" - o que tem como efeito 
produzir ( em)pregados - pregados a uma cruz como 
Jesus Cristo, super-herói. 

Esse, sim! Mesmo sendo "o rei dos reis'', foi tão 
bondoso que "deu sua vida por amor a seus irmãos, 
em obediência a Deus-Pai". Assim reza a Nanda, 
com seus seis anos. 

"Cruz credo, eu cá sei que sou boa, mas tenho 
certeza que meu Jesus não espera que eu morra 
por causa de ninguém! .. . " E Jô vai aos poucos 
abalando as garantias e certezas da menina, 
que. confusa pelas diferenças, não pode senão 
retrucar fazendo apelo à semelhança: "Mas você 
também é empregada!" 



E a conversa continua ... 
A mãe bondosa de Nanda é (em)pregada sem a 

saída vitoriosa de Jesus, sem a saída da alegria 
feminina da Jô. Seu poder/seu amor limita-se à sua 
única filha. Não tem homem, não tem casa, não tem 
família. Tem seu emprego - sua patroa - e sua 
religião. 

Do meu lugar de exclusão, vou registrando 
detalhes, nuances, pequenas diferenças nas 
modulações vocais e nos significantes que deslizam 
entre elas ... 

Há algum tempo dei à Nanda alguns livros de 
história, dentre eles A Bonequinha Preta. E foi 
assim que, ultimamente, o Jesus saiu da cena e 
cedeu lugar a uma menininha cheia de espanto: 
"Chiii! ... Está escuro, escuro! Estou morrendo de 
medo!! ... " E Jô lhe responde com todas as vozes 
do mundo, do lugar de todas as personagens do 
mundo , enquanto continua "fazendo suas 
obrigações". 

Não foi em vão que essas cenas invadiram meu 
pensamento, quando me dispus a escrever um texto 
sobre o imaginário da criança e sua função nos 
processos de constituição do sujeito. Sujeito que 
aqui não é um qualquer, mas o sujeito segundo a 
psicanálise, referido ao inconsciente e ao desejo, 
tal como Freud o concebeu. 

E o legado de Freud nos ensina, em muitas e 
muitas linhas, que ele, o desejo, é feito, antes de 
tudo, da falta. Em seu texto Projeto para uma 
psicologia científica , refere-se à "primeira 
experiência de satisfação" que se dá no seio da 
relação mãe-criança, sinalizando claramente seu 
caráter fugidio, irretornável. É essa incompletude 
que permanecerá marcada no corpo do infans, 
ainda que a mãe queira fazer jorrar, com seu leite, 
todo "amor" sobre seu filho. Haverá sempre um 
resto, alguma coisa a que ela jamais poderá 
responder, um ponto onde jamais poderá ser 
alcançada, e estará, então, marcada como falta no 
real desse corpo que se constitui. 

É nesse ponto de falta - ponto de estrutura - que 
emerge o ser-humano, o ser-falante. Porque só a 
falta gera o movimento - movimento pulsional - que 
faz criar o objeto de desejo, ou melhor, o "objeto 
perdido do desejo". como o chamou Freud. 

Esse primeiro objeto surge então da necessidade 
do bebê, no ponto onde algo falta, e gera uma 
demanda , um apelo, por meio de expressões 
corporais e do choro, escutado e traduzido pela mãe 
ou pelo adulto que atenda à criança, por estar lá. 
Vem a ocupar, assim, um lugar privilegiado, pois 
quando significantiza o choro utilizando sua própria 
estrutura, isto é, seus pontos de falta, seus restos -
já bordados pelo imaginário e atravessados pelo 
simbólico - vai fornecendo, no correr do tempo e no 
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repetir das cenas, os elementos - significantes - a 
partir dos quais se tece o sujeito, o desejo, o objeto 
causa do desejo e, conseqüentemente, o imaginário 
infantil. Esse objeto primeiro do desejo, criado pelo 
desejo, foi chamado por Jacques Lacan de Outro 
(grande outro). Foi também Lacan que, partindo do 
texto freudiano, desenvolveu o conceito de sujeito 
na estrutura, a saber, do Real, do Simbólico e do 
Imaginário, formalizando 
esse conceito pelo chama-
do nó borromeano, figura 
geométrica tridimensional, 
cuja significação comple- R 
xa mereceria um estudo 
que não tem lugar neste 
texto. Aqui, cumpre-me 
falar do imaginário nessa 

s 

estrutura, do papel que ele aí desempenha na 
determinação dos destinos do sujeito . 

Voltemos a Freud e à "primeira experiência de 
satisfação". Em seu texto sobre o Inconsciente, ele 
nos ensina que é do recalcado que este se constitui, 
e associa sua fundação ao que chama de recalque 
primário, que coincide e incide exatamente sobre 
o ponto de falta, marcado pelo fugaz da primeira 
experiência de satisfação. É por isso que essa marca 
se dá no corpo; porque, no psiquismo, ela não tem 
representação, já que é falta. Permanecerá como 
uma hiância, um enigma, o inominável, como um 
real - segundo Lacan- que se tornaria insuportável, 
se já não estivesse presente, nesse momento, toda 
a estrutura - o Real, o Simbólico, o Imaginário, 
através do Outro que provoca o sujeito no bebê, 
significantizando-o por seu próprio desejo. 

Esse Outro, primeiro objeto imaginarizado, vem 
cumprir a função de tentar "suturar" esse "buraco", 
que, entretanto, insiste em se repeti r, colocando em 
trabalho o movimento pulsional que, aos poucos, 
organiza-se em torno do objeto. Nesse primeiro 
tempo, o que se busca é a completude suposta ao 
Outro, ao preço de assujeitar-se a ele, apagando
se então o sujeito. É o tempo por Lacan chamado 
da alienação, embora as marcas da falta lá 
permaneçam, enquanto tempo da separação. 

É no intervalo desses dois tempos que o sujeito 
se insinua, e é aí que ele tem a chance de se 
constituir, à medida que passa a lidar com as 
representações de objeto. Essas "imagens", 
representações sucessivas, são a condição de 
sucesso do recalque, porque é sobre elas que ele 
incide, e não sobre o afeto a elas associado. Este, 
que carrega o sujeito, desloca-se para novas 
representações e busca acomodar-se em torno 
delas, (re)criando-as quando necessário. Esse 
movimento criativo, deslizante, é função do 
imaginário. É nesse deslizar sucessivo, intercalado, 
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interrompido pela ação do Outro simbólico, que ele 
faz borda ao objeto sobre o qual se apóia para dar 
consistência, dar corpo ao sujeito. É nessa tentativa 
que acaba por criar um segundo objeto imaginário, 
que é o EU, e que não é, decerto, o sujeito. O sujeito 
emerge do Real no ponto de falta, e o EU é fruto do 
imaginário. Constitui-se perante uma imagem -
presença, representação do outro, numa relação 
linear. O imaginário é regido por um princípio binário, 
de semelhança e diferença. 

É Lacan que nos fala sobre a importância do 
espelho para a criança, num dado momento - que 
ele localiza por volta dos 18 meses - pois nele ela 
vê projetada sua imagem e se rejubila quando pode 
se antecipar na completude da imagem do adulto, 
pela semelhança. Essa visão da imagem, essa 
representação, assegura-lhe o sentido do EU. 

Podemos dizer que é o imaginário que dá cores 
e formas ao real da falta, ainda que as tome, de 
empréstimo, ao Outro absoluto do tempo da 
alienação, do tempo do gozo. Entretanto, também é 
sua função, por seu caráter binário, de alternância, 
recobrir a diferença - marca da hiância real - no 
simbólico. Ao mesmo tempo, é esse simbólico que 
demarca o imaginário, nele produzindo cortes, 
movimentos novos de (des)construção, (re)cons
trução, levando-o a deixar um rastro significante, 
simbólico, que, se for percorrido sob análise, 
conduzirá, sem dúvida, ao significante-mestre, que 

marca o traço unário e suporta a construção do 
fantasma. 

Neste ponto retorno a Nanda, a menininha 
esperta que sabe transformar a minha cozinha em 
cenário onde o que é imaginário se põe em ação, 
fazendo do faz-de-conta simbólico que representa 
às custas da Jô - de início usada como um objeto
prolongamento do Outro materno alienante - uma 
possibilidade de saída, de desencontro com a 
suposta completude mortífera onde gozava, em 
nome da mãe e de Jesus. 

Certamente teria sido diferente se, pelas 
semelhanças, ela não se tivesse ligado à Jô, que, 
por sua vez, bem sabe marcar a diferença: no real, 
fazendo a falta necessária; no simbólico, via pela 
qual faz decidir seu desejo. Nessa ligação, Nanda 
pôde encontrar, além da acolhida afetiva que 
possibilitou sua escolha imaginária por um objeto 
causa de desejo, também a chance de se confrontar 
com uma série de novos e diferentes modelos 
identificatórios possíveis, através das histórias, dos 
livros, dos personagens representados , e ainda 
através das imagens tão bem caracterizadas nas 
encenações, pelas modulações vocais utilizadas. 

Creio que tudo isso vem contribuindo para as 
mudanças que tenho observado em Nanda. 
Mudanças tão significativas - estruturais, eu diria -
que lhe permitem, hoje, manifestar vivamente, pelo 
espanto e pelo medo vividos através da Bonequinha 
Preta, seu próprio encontro com o "escuro" do Real. 

1 - A etimologia da palavra "patroa" remete-nos, em sua raiz, ao latim pater, patris, que significa pai. 

O Maria de Lourdes Elias 
Pinheiro é Psicanalista 
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Com este artigo, pretendemos revelar a ex
periência da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de 
Belo Horizonte, referente à Hora do Conto, uma das 
atividades de promoção da leitura. Esperamos que 
nossa vivência possa ser útil para instituições afins. 

Se uma das propostas da BPIJBH era contex
tualizar-se no universo da criança e do jovem, logo 
após a inauguração, em fevereiro de 1991, surgia 
uma série de iniciativas de cunho cultural com vistas 
a atingir o público. Dentre elas, salientou-se a Hora 
do Conto, altamente impulsionada com a primeira 
edição do Concurso "Os Melhores Contadores 
de Histórias". 

As dimensões do projeto logo se evidenciaram 
na cidade, com um crescente movimento de 
contadores, disseminando a riqueza dos contos da 
tradição oral e das páginas dos livros. 

Além do concurso, o cotidiano da BPIJBH era 
agraciado com momentos prazerosos de contação 
de histórias. Iniciava-se um trabalho de pesquisa e 
experimentação, tendo como referência a recepção 
dos leitores. Através deste direcionamento, 
esperávamos favorecer o processo de ação cultural, 
que possuía, dentre outras características, o trabalho 
com pessoas e não só um convite dirigido a elas. 
Por este motivo, a BPIJBH investiu na troca de 
experiências com os participantes, sendo eles os 
contadores ou os ouvintes. Surgiram os cursos, as 
oficinas e os projetos especiais sobre este tema. 

Caso nos perguntem hoje quem conta histórias 
na BPIJBH, podemos responder que são aqueles 
que se revelaram por aquele concurso; os que 
participaram ativamente do Projeto "Era Uma Vez 
no Domingo", os pais, os professores, as crianças 
e, certamente, nossos especialistas em literatura, 
bibliotecários e estagiários. 

Ao considerarmos a variedade de contadores, 
estamos recuperando sua arte para o cotidiano das 
pessoas, dando ao fato a conotação natural que lhe 
é própria e, fundamentalmente, respeitando e 
validando as diferentes formas de contar. 

Algumas descobertas ainda estão por vir, con
siderando-se que a BPIJBH possui apenas 8 anos. 
Por exemplo, qual tem sido a relação do número de 
empréstimos de livros, a partir do crescimento do 
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interesse pela atividade? Eis uma questão dada, 
para possível pesquisa, com chances de compro
varmos a Hora do Conto como estimuladora da 
leitura. Passemos, a seguir, aos projetos de 
contação de histórias realizados. 

PROJETO 1 - CONCURSO "OS 
MELHORES CONTADORES DE 
HISTÓRIAS" 

O Concurso acontece anualmente. De natureza 
lúdica e descontraída, tem por objetivos: 

* revelar novos contadores de histórias; 
*valorizar os contadores; 
* manter a tradição da hora do conto; 
*fomentar a pesquisa e leitura de contos. 
Durante oito anos, o regulamento sofreu algumas 

modificações, decorrentes do processo avaliativo, 
realizado a cada edição. Em 1998, as apresentações 
dividiam-se entre os distintos públicos: infantil, 
juvenil e adulto, sem que 
isso pudesse representar, 
absolutamente, qualquer 
tipo de censura. 

Uma novidade foi a 
criação dos júris infantil e 
juvenil. Sem estarem su
jeitos a nenhum monitora
mento na formação das 
opiniões, as crianças e os 
adolescentes desempe
nharam seus papéis com 
liberdade de argumen
tação. Este júri avaliou os 
concorrentes de acordo 
com os critérios de es
colha e apresentação da 
história, linguagem verbal e interação com a platéia. 

Como coordenadores do Concurso , foi-nos 
possível ter acesso aos documentos do júri , dos 
quais registramos algumas observações: 

JÚRI INFANTIL 

"A história é ótima e envolvente. Foi interpretada 
de uma forma muito criativa." 
"A linguagem verbal foi clara, mas não houve 
mudança na tonalidade da voz." 
"Aproveitou o espaço cênico. Não fez linguagem 
corporal. " 
"Gagueja, esquece a fala ." 
"Ótima comunicação e engraçada." 
"Tímida e não se expressa bem. " 

JÚRI JUVENIL 

"A contadora superou as demais no 2'1 critério. " 
"Todas as candidatas mereceram a mesma 
nota." 
"Escolhi a contadora xxxxx porque achei que ela 
teve uma ótima relação com o espaço cênico, 
divertindo muito o público " 
"Ela apresentou um bom conteúdo e contou sua 
história muito bem." 

Ainda sobre o julgamento, houve a participação 
do júri popular, cujo resultado só pôde ser divulgado 
após as semifinais e a final, resguardando-se a 
isenção dos envolvidos no processo. 

Uma avaliação do projeto permite-nos considerar 
que os objetivos vêm sendo alcançados. Entretanto, 
o prêmio em dinheiro e o próprio caráter competitivo 
tornam-se fatores estressantes para alguns dos 
concorrentes, roubando um pouco da ludicidade e 
da descontração propostas. 

PROJETO 2 - "ERA UMA VEZ DO 
DOMINGO" 

O projeto é um dos 
mais recentes na BPIJBH. 
Teve a sua abertura em 
abril de 1998, numa ho
menagem ao cinqüen
tenário de morte de 
Monteiro Lobato. 

Fortalecer a Instituição 
como laboratório de lei
tura e incentivar a arte de 
contar histórias e promo
ver atividades e seleção 
em torno dos contos cons
tituem alguns dos obje
tivos do "Era uma vez 
no domingo". 

Domingo sim, domingo não, recebemos o público 
para audição. Muitas vezes, o programa obedece a 
uma temática preestabelecida. Todo o trabalho 
precedente às apresentações concentra-se na 
pesquisa, na seleção e na preparação dos contos. 

Aos contadores é resguardada a liberdade de 
escolher o tema e o modo de se apresentar. Um 
aspecto interessante é que vários contadores, em 
atitude confessa, aumentaram o volume da leitura, 
a partir do evento. Esperamos que o desejo e o 
prazer de ler estejam manifestados no público 
ouvinte. 

A título de esclarecimento, informamos que o "Era 
uma vez no domingo" acolhe todos os inte
ressados em participar. 



PROJETO 3 - BAÚ DE HISTÓRIAS 
A sala Vovô Felício é um dos locais preferidos 

por estudantes, razão pela qual armazena a coleção 
de referência. Contrapondo-se à organização de 
documentos, temos o Baú de Histórias (cedido 
por Angela Leite de Souza), afi instalado propo
sitalmente, para tirar um pouco da formalidade do 
espaço. 

Durante as visitas de escolas , o Baú de 
Histórias é aberto para os alunos, oportunidade 
em que é revelado um vasto mundo de lembranças. 
As memórias estimulam a lei tura e a re leitura de 
Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel , Branca 
de Neve e os Sete Anões, Cinderela, A Bela 
Adonnecida no Bosque, A Galinha dos Ovos 
de Ouro, etc. Neste mesmo momento, Vovô Felício 
e o genial Monteiro Lobato são lembrados como 
grandes nomes da literatura infantil. 

Com o Baú de Histórias, o prazer das 
descobertas é evidente e os alunos participam da 
atividade com entusiasmo. Aqui entre nós, dizemos 
que a sala Vovô Felício permite a harmoniosa 
convivência entre a realidade e a fantasia. 

PROJETO 4 - A HORA DO CONTO NOS 
PROJETOS DE EXTENSÃO CULTURAL 

É dever da BPIJBH buscar o não-público de 
bibliotecas. Ao implantar e executar ações de 
extensão cultural, ela o faz com esta intenção. A 
Hora do Conto é uma das boas atrações para os 
freqüentadores. Principais projetos: 

* Biblioteca Comunitária Santa Rita de 
Cássia - Sucursal - de 2ª a 6ª. 

* Biblioteca na Praça da Liberdade -
primeiros domingos. 

• Biblioteca no Hospital Odilon Behrens -
às sextas-feiras em 1997 /98 e às segundas em 1999. 

SEXTA DE HISTÓRIAS E OUTROS 
MOMENTOS 

É bem verdade que a Sexta de Histórias trata 
de mais uma "invenção" para 1999. A Hora do Conto, 
tradicionalmente oferecida às segundas-feiras, 
muda de dia e ganha o nome de Sexta de 
Histórias. Direcionada ao público de escolas, 
conta com a participação de especialistas da 
BPIJBH e interessados. 

Além dos projetos relatados , tornam-se im
portantes outros registros da Hora do Conto. É 
comum vê-la acontecer de pais para filhos, de 
professores para alunos, de avós para netos. Desta 
maneira, a atividade prima pela descontração. 
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Para sintetizar nossos depoimentos, eis a Hora 
do Conto em análise numérica. 
- --

HORA DO CONTO- 1998 
~ 

PUBLICO 
-

PROJETO QUANTID. INF. T JUV. ADUL. TOTAL 
1--::--- - -- . 
Os Melhores Con-
tadores de Hist 09 85 27 239 321 

Era uma vez.. no 
dornin_110 14 420 120 503 1 043 

Baú de Histórias 65 2.119 54 175 2348 -
Sexta de Histórias 
(às 2·' -feiras) 33 1 261 60 107 1428 

TOTAL 121 4885 261 1024 6.170 

Fonte: Re latório 1998 • BPIJBH 

W~CLU§Á() 

Dissemos, no decorrer deste artigo, que a 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte 
analisa procedimentos ligados à promoção da 
leitura. A respeito da Hora do Conto, temos 
observado que: 

1. A atividade, quando inserida em eventos, atrai 
g rande público e divulga a instituição mais 
amplamente. 

2. A diversidade dos contadores implica na 
variedade de formas de contar. 

3. Após os eventos, a presença dos ouvintes, nas 
salas de leitura, é muito expressiva. 

4. É significativo o interesse dos contadores em 
aumentar o elenco de histórias, em contínuas 
pesquisas. 

5 . Durante os eventos, a atenção se volta 
principalmente para a performance do contador. 

6. A Hora do Conto, no cotidiano da BPIJBH, 
revela um direcionamento mais visível para a 
motivação de novas leituras. 

7. No dia-a-dia, a apresentação do livro é 
motivação para a história a ser contada. Em 
conseqüência disso, as crianças manifestam 
disponibilidade para outras descobertas. 

8. É muito comum haver uma inversão durante o 
conto: as crianças, de ouvintes, passam a con
tadoras. 

9. Mais importante que "técnicas e fórmulas" é o 
estímulo pessoal para que a atividade aconteça. 

10. Não nos esqueçamos de que contar histórias 
é falar carinhosamente com o outro e esta atitude 
de carinho tem a idade do homem. 

O Maria do Carmo Costa e Silva é Especialista 
em Administração Municipal e Bibliotecária-chefe 

do Serviço de Extensão Cultural 
e Editoração da BPIJBH. 
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Detalhe da capa de Branca de Neve e os 
Sete Anões. Rio de Janeiro: Abril, Clássicos 

Walt Disney, v.5. 
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Através do conto Branca de Neve e os sete 
anões, ousamos marcar a evolução e estruturação 
da constituição do sujeito, pelo viés do auto-erotismo 
ao narcisismo, delimitando a importância funda
mental da "nova ação psíquica". 

Ouvindo a referida estória, chamou-nos a atenção 
o seguinte questionamento da Rainha para o seu 
espelho: 

"Espelho, espelho meu, 
Existe no mundo mulher mais bela 

do que eu?" 

E o espelho mágico respondia 
sempre, invariavelmente: 

-"Você é a mulher mais bela deste 
reino!" 

O artigo de Freud Sobre o 
Narcisismo: Uma introdução 
nos convida a pensar a respeito da 
busca inces-sante que a mulher - a 
Rainha - faz ao espelho e refletir 
sobre o que procura. 

Foi Paul Nacke quem introduziu 
pela primeira vez em 1899 o termo 
Narcisismo no campo da Psi
quiatria, designando um estado de 
amor por si mesmo. 

Nesta época , Freud tratou a escolha narcísica 
de objetos efetuados por homossexuais, como uma 
situação especular implícita no narcisismo, 
afirmando que aqueles objetos escolhidos são 
substitutivos da própria imagem do sujeito. Em 
1911, Freud postula o narcisismo como um estágio 
normal da evolução da libido, designando libido 
como a energia sexual que parte do corpo e investe
se sobre o objeto. Nos primórdios da evolução do 
desenvolvimento psico-sexual, torna-se impossível 
distinguir a libido do ego da libido objetal, marcando 
um momento da localização da libido, uma etapa 
entre o auto-erotismo e o amor de objeto. 

Torna-se necessário destacar que antes do amor 
a si mesmo, tem lugar uma outra cena em que um 
"outro ama o indivíduo". 

Logo, o narcisismo primário corresponde a uma 
fase posterior que contém a assunção de uma 
realidade pela criança: 



"Assim como os meus pais fazem, eu me amo" 
corroborando a afirmação de Freud de que o 
narcisismo dos pais é a causa desse narcisismo 
primário 

No auto-erotismo, não há uma organização 
libidinal. e as pulsões parciais se satisfazem 
anarquicamente a partir de zonas erógenas. Logo, 
o primeiro modo de satisfação da libido seria o auto
erotismo, isto é, o prazer que o órgão retira de si 
mesmo; as pulsões parciais procuram satisfação no 
próprio corpo. No rudimento do eu, que é o auto
erotismo, vão se formando precipitados, restos das 
identificações parciais com a mãe. 

Esse é o tipo de satisfação que Freud caracteriza 
como Narcisismo Primário, enquanto o Eu ainda não 
se constituiu como tal. 

O estágio do Narcisismo Primário não pode ser 
observado clinicamente, senão 
inferido. Com isso, marcamos 
a importância da posição dos 
pais em sua constituição. Na 
realidade, o amor dos pais pelo 
filho é a revivência de seu 
narcisismo primário promo
vendo a unificação das pul
sões, vindo dar forma ao auto
erotismo. 
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identificações. Se pensarmos no Narcisismo como 
um investimento numa imagem unificada do corpo, 
veremos que o promotor desta unificação foi o 
trabalho das identificações. 

No início da formação do Eu , fomos levados a 
admitir a existência de identificações parciais muito 
precoces em sua primeira fase. Identificação com 
uma forma, com um invólucro, como um limite: "o 
invólucro da pele". A superfície cutânea tem uma 
forma muito especial, pelo fato de permitir explorar 
o próprio corpo com outra parte do corpo e a pele 
ser sentida ao mesmo tempo do interior e do exterior. 
A percepção visual possibilita, através do seu 
sentido, antecipar a totalidade do próprio corpo, 
através da visão do corpo inteiro do outro. Ao 
falarmos de antecipação, vamos ao encontro de uma 
experiência fundamental que o aparelho visual 

registra na história de cada 
sujeito. Trata-se do estádio do 
espelho como função forma
dora do Eu. Essa antecipação 
ocorre no plano imaginário, 
enquanto ilusão fantasmática 
da imagem de algo percebido. 

O registro imaginário colo
ca-se em movimento através 
da experiência especular arti
culado a três momentos: 

1. Surge no espelho uma 
imagem que a criança reco
nhece como sua. 

Conseqüentemente, o bebê 
experimenta a ilusão de com
pletude e perfeição, dando 
origem ao Eu ideal. Importa
nos destacar três aspectos na 
estruturação do Narcisismo 
Primário: 

1. Constituição do Eu que 
aparece como objeto total a ser 
investido. 

2. A criança desvia seu olhar 
na direção do olhar do outro 

Detalhe de Branca de Neve e os Sete Anões. (mãe), buscando nele a COnfir
Rio de Janeiro: Abril , Clássicos Walt Disney, v.5. mação da "beleza" da imagem 

2. Unificação das pulsões parciais. 
3. Identificação primordial, matriz de futuras 

identificações. 
Freud nos diz que esta unidade comparável do 

Eu não pode existir no indivíduo desde o início. O 
Eu tem que ser constituído, tem de passar por um 
desenvolvimento. As pulsões auto-eróticas existem 
desde a origem. e através de uma nova ação 
psíquica1 irão juntar-se ao auto-erotismo para dar 
forma ao narcisismo. É a nova ação psíquica que 
evocará uma instauração que vem precipitar o auto
erotismo na forma narcís1ca. 

Freud não explicita qual seria esta ação, apesar 
de estar presente não somente em Luto e 
Melancolia, como numa passagem de O ego e 
o id , onde coloca o ego como a projeção da 
superfície do corpo, ao mesmo tempo que re
presenta a superfície do aparelho mental. 

É Lacan quem desenvolve a noção do estádio 
do espelho para explicá-la a partir da teoria das 

refletida. 
3. A criança retorna seu olhar à sua imagem 

especular, que doravante será articulada com a 
percepção recebida do olhar materno. 

A imagem especular é, pois, o ponto de alicerce 
do Eu e introduzirá uma primeira identificação como 
primordial base de futuras identificações. Entretanto, 
a imagem não fornece garantias e certezas. uma 
vez que a imagem que o bebê tem de si não pode 
ser imposta obrigatoriamente ao outro. ao olhar do 
outro tal como deseja. Aí há um furo, já que sobre o 
outro ele não pode exercer nenhum controle. 

Quando a Rainha diz: 

"Espelho, espelho meu 
Existe no mundo mulher mais bela do que eu? 

Ele responde: 

"Sim, agora, Já não é você a mais bela! 
A maís bonita do reino agora é a Branca de 
Neve". 

O que ocorre neste momento? 
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Diríamos que a criança é retirada do seu 
Narcisismo Primário, devido às exigências do 
mundo externo, que se expressam pela linguagem 
e pelo desejo de ser amada pelo outro, uma vez 
que não tem o domínio sobre o mesmo. 

O olhar da mãe dirige-se para outro lugar, 
gerando uma ferida no Narcisismo Primário do bebê. 
Com isto, é capaz de perceber que a mãe deseja 
algo mais além dele e que ele não é tudo para ela. 
Esta ferida narcísica fala de uma marca estrutural 
fundante, donde a partir daí o sujeito se apresentará 
em eterna divisão. 

A certeza da Rainha em ser a mais bela dentre 
todas as mulheres de seu reino marca o momento 
mítico do Narcisismo Primário, até o dia em que se 
confronta com seu espelho mágico e é capaz de 
ouvir dele uma coisa nova: 

- "Você agora já não é a mais bela. " 

Só é capaz de fazê-lo porque há um outro que 
lhe é anterior e que, por pertencer ao campo 
simbólico, faz um corte na imagem especular. Uma 
das conseqüências desta castração simbólica é que 
o investimento dirigido até então para o primeiro 
objeto - a mãe - retorna e se instala no Eu. Freud 
nomeou este estágio de Narcisismo Secundário. A 
libido acumulada no Eu poderá agora ser investida 
em objetos sancionados pela lei. 

Tomando como referência Lacan, acreditamos 
que a castração inside fundamentalmente no vínculo 
mãe-filho e que a ferida narcísica se instala quando 
a criança depara com a incompletude e se 
apresenta, a partir daí, como sujeito dividido em 
virtude desta falta estrutural. 

No plano tópico, o ideal do Eu aparece como o 
resultado da convergência do narcisismo infantil, 
das identificações com os pais e seus substitutos, 
e com os ideais coletivos . Constitui um modelo a 
que o sujeito procura conformar-se e a partir do qual 
buscará o amor e a consideração do outro. 

A integração progressiva, que vem dar forma ao 
eu na experiência do espelho, tem como base o 
auto-erotismo com o predomínio das pulsões 
parciais. O que foi feito dessa experiência fragmen
tada - pulsões parciais - após o estabelecimento 
do estádio do espelho? 

Compreendemos que o espelho funciona como 
"uma tampa" frente a essas experiências fragmen
tadas. O rudimento do que será a agressividade tem 
a sua origem nestas experiências. Da unidade do 
espelho, ocorre uma integração narcísica: entre
tanto, quando o semelhante se apresenta de forma 
diferente do esperado, o pequeno sujeito vai projetar 
nele as partes fragmentadas relativas ao auto
erotismo, buscando o domínio ou a destruição desse 
semelhante. 

Diante da resposta do espelho: 

"A Rainha ficou amarela de tanta raiva e ordenou 
ao chefe da guarda que a matasse. 
Mas, um dia, aconteceu que a Rainha foi 
perguntar ao espelho quem era a mulher mais 
bonita, e o espelho respondeu : 

Branca de Neve, lá no bosque é a mais bonita! 
A Rainha ficou roxa de raiva e resolveu ir ela 
mesma acabar com a menina. Disfarçadamente, 
foi oferecer-lhe corpetes. 
Branca de Neve experimentou um deles e a 
madrasta apertou com tanta força os cordões 
que Branca de Neve caiu no chão sem respirar. 

A Rainha, pensando que tinha matado sua 
rival, gritou alegremente: 
- Pronto! Agora eu me livrei de ti , Branca de 
Neve! Agora eu sou a mulher mais bela do reino! 

Novamente, a Rainha má pergumou ao 
espelho quem era a mulher mais bela do reino. 

E o espelho respondeu: 
- A mais bela ainda é a menina que mora na 
casinha da floresta e que ainda está viva. 
A Rainha ficou verde de tanta raiva e decidiu 
acabar com Branca de Neve. 
Disfarçando-se de vendedora de frutas, saiu com 
uma cesta cheia de maçãs em direção à casinha 
da floresta. 
A falsa vendedora insistiu tanto, até que Branca 
de Neve comeu a maçã, exatamente a que 
estava envenenada." 

Ao defrontar-se com a resposta do espelho, 
afirmando que Branca de Neve era a mulher mais 
bela do reino, a rainha buscou uma forma de matá
la, a fim de se ver livre dessa imagem persecutória, 
que a estava impedindo de manter a ilusão de 
completude e de beleza. A imagem de Branca de 
Neve, vista pelos olhos da Rainha se apresentava 
ao mesmo tempo como um objeto amado e odiado, 
persecutório, invasor - daí o desejo de eliminá-lo. 

Fica, portanto, mais compreensível para nós 
entender que na origem da constituição do eu, o 
narcisismo e a agressividade são correlativos e 
contemporâneos. 

Detalhe de Branca de Neve e os Sete Anões. Rio de Janeiro: 
Abril. Clássicos Walt Disney, v.5. 



"Com efeito, visto que o eu se forma a partir da 
imagem do outro, produz-se uma tensão: quando 
o sujeito vê seu próprio corpo na imagem do 
outro, ele percebe seu próprio domínio realizado 
no outro, e, não obstante, este último permanece 
estranho". (Násio - p.57). 

"Lá no castelo, a Rainha ficou sabendo que 
Branca de Neve não morrera, isto porque seu 
espelho mágico lhe contou. 
Não sei de que cor ela ficou desta vez, com toda 
a raiva que sentiu. 
Esteve a ponto de enlouquecer ... 
Aquela mulher má e orgulhosa foi mandada para 
um país muito distante, arrependida de suas 
maldades." 

Freud nos diz que o desenvolvimento do eu 
consiste num afastamento do narcisismo primário e 
dá margem a uma vigorosa tentativa de recuperação 
desse estado. Tal afastamento é ocasionado pelo 
deslocamento da libido em direção a um ideal do 
eu, imposto pelo objeto, e a satisfação passará a 
ser a realização desse ideal. 

Dessa forma, o ideal do eu vai surgir através da 
influência da função paterna. O eu torna-se 

empobrecido em vista dos investimentos objetais 
libidinais. Ele faz isso em benefício do ideal do eu e 
se enriquece a partir de suas satisfações no tocante 
ao objeto. 

O ideal do eu reveste-se assim em uma instância 
crítica, preparando o conceito de supereu que Freud 
introduziu em 1923. 

Na medida em que se constitui, através de 
identificações com a imagem da função paterna, 
agente da lei e da castração, apresenta sua função 
típica de modelo, que marca também o tempo onde 
se realiza o destino do ser humano. Com isso permite 
quebrar o círculo imaginário, tendo acesso ao real, 
abrindo caminho para o sujeito operar com o 
impossível dessa trama chamada desejo. 

Certamente que o espelho, enquanto me
diador simbólico, oferece uma imagem de Branca 
de Neve capaz de fazer uma marca radical na 
Rainha, marca de morte, não em sua pessoa, mas 
no cerne de seu ser, levando-a dessa forma a 
sustentar a existência do Outro (através da imagem 
de Branca de Neve) e reconhecer-se apenas como 
sujeito barrado, ou seja, apenas como uma mulher 
do reino e não como a mulher mais bela do reino. 

l. "ova açüo p;;íquica - relativa ao Outro ela imagem do espelho; a imagem que tem de si não coincide com a imagem 
especular. A resposta imaginariamente esperada não vem. Exige uma operação de trabalho psíquico que suporte a falha 
na traduçào daquilo que niio coincidt• na imagem do espelho. 
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é Psicanalista, com especializacão em 
atendimento infantil e de adolescentes. 

O Sandra Regina Brum da Mata é Psicanalista, 
com especialização em atendimento hospitalar. 
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Perde-se no tempo a origem da arte de contar 
histórias. O homem das cavernas deixou nas 
paredes de pedra as suas histórias de caçadas, de 
pescarias e dos medos das incríveis forças da 
natureza. Assim, ele publicava os seus "livros de 
imagens" . E quem viu, leu e gostou. 

O tempo foi passando e as histórias começaram 
a ser contadas em voz alta: nas tabernas, nos cantos 
das aldeias. nos salões. A imaginação, com fome 
de narrativas, até hoje continua a clamar por feitos 
heróicos, casos do cotidiano e os eternos romances 
de amor. Daí dizer que a força da história é imensa 
e o encantamento por ela não tem idade. A criança 
é fisgada na hora, o adolescente finge não gostar, 
mas curte até, e o adulto se deixa fascinar como 
uma criança ... Porque, na fritada dos ovos, todo ser 
humano quer vivenciar situações de amor e 
desamor, coragem e covardia. Enfim, conhecer 
desertos de muitos eus. 

Como toda arte, a arte de contar histórias possui 
segredos e técnicas, sobre as quais não inten
cionamos enumerar aqui. No entanto, convém 
lembrar que a matéria-prima da história é a palavra. 
Essa palavra pode estar na lembrança de algo 
ouvido há muito tempo, quando a noite se engas
gava com fiapos de lua, pode estar num livro de 
contos deixado na estante ... e pode estar num livro 
diferente, sem texto verbal - num livro só de 
imagens. 

Nessa última fonte, as palavras adoram brincar 
de esconder nas ilustrações: ora se esgueiram nos 
seus traços e cores, ora passam sorrateiramente 
através de seus efeitos de luz e simbolismos. E se, 
numa primeira leitura, o 'pegador' não localizar o 
que procura, não tem importância. Vale a pena 
começar tudo de novo, mesmo porque achar tudo 
depressa, ver tudo claro demais é um jogo que não 
tem graça nenhuma. 

O livro de imagens já passou por maus pedaços, 
dentre os quais se encontra a idéia de ser livro ideal 
para a crianças pequenas, porque as "coitadinhas" 
não sabem ler. Outro problema foi o rótulo de ser 
livro que ninguém entende, porque não tem palavras 
para explicá-lo ou "traduzi-lo". Ambas as posições 
são questionáveis, uma vez que o livro de imagens 
possibilita o trabalho com todas as faixas etárias, 



pois cada pessoa lhe atribui sentidos, segundo a 
mochila de experiências que leva às costas. 

Quanto à necessidade de "tradução", vale dizer 
que um bom desenho fala e chega mesmo a ser 
uma espécie de escritura que se oferece ao 
interlocutor para leitura. Nesse novo tipo de livro (que 
não é tão novo assim), predomina a imagem, que 
tem uma significação completa em si mesma. Já a 
ilustração de um texto verbal se assenta em suas 
palavras, dialogando com elas, tanto no nível 
plástico, como no nível narrativo. 

Então, o que podemos fazer para contar uma 
história que vem toda vestida de imagens, sem o 
barranco das palavras em que encostar? Ge
ralmente, o narrador-adulto demonstra um certo 
estranhamento ou um bloqueio, mas o narrador
criança tira de letra e vai falando o que acha sem 
nem notar a falta do apoio das palavras. Aqui pra 
nós, uns acham até bom não "gastar tempo" com a 
leitura daquele bando de letrinhas que cirandam na 
página. Mas isso já são outros quinhentos ... 

O sucesso da narrativa contada por meio das 
imagens depende de vários fatores que se 
interligam, mas creio que o primeiro passo seria 
fazer uma boa escolha do texto imagístico e, 
conseqüentemente, apaixonar-se por ele. 

E um exemplo de história bonita, dentre tantas já 
publicadas, é a do livro O criador, de Semíramis 
Paterno (Editora Lê). Ela narra a história da criação 
do mundo, metaforizada no trabalho do desenho 
com lápis A ordem das coisas não obedece à ordem 
do Gênesis e, em determinadas situações (criação 
da água e do firmamento) o lápis é substituído pelo 
pincel. A partir da criação do Homem, no último dia, 
a história trama contornos ecológicos. O texto passa 
a questionar a liberdade do Homem, criado à 
semelhança do Criador, e sua força criadora e/ou 
devastadora. O final da his-
tória acena para um sig-
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gens. Uma delas é utilizar a interferência dos 
ouvintes. A interferência consiste na participação 
ativa dos ouvintes por meio de gestos e comentários, 
e tem o objetivo de tornar a história mais atraente, 
sem, no entanto, transformá-la em réplica de 
programa de auditório. Em determinados momentos, 
os ouvintes devem habituar-se a ouvir em silêncio 
sem interferir, só o fazendo a convite do narrador. 

Uma leitura silenciosa inicial pode ser sugerida. 
O contador mostra aos ouvintes imagem por 
imagem, sem nada comentar. Em seguida, as 
imagens são novamente mostradas e narrador e 
ouvinte buscarão legendá-las, de acordo com os 
sentidos a elas atribuídos. 

As interferências encaminhadas pelo contador 
podem ater-se a comentários sobre os seguintes 
itens: 

- cenários, contraste e harmonia dos traços e 
cores, beleza e força das imagens; 

detalhes do enredo: início, meio, clímax e 
desfecho; enredo em flashback; enredo circular, 
etc.; 

- possíveis assuntos focalizados na história; 
- cotejo entre título do livro e história narrada; a 

dedicatória do livro (se houver e suas ressonâncias 
com a história): 

- dimensão simbólica dos elementos constitutivos 
das imagens: o que podem simbolizar as cores, que 
significados têm determinados objetos e per
sonagens; 

- lembrança de alguma frase, expressão, ditado 
popular, etc, que estabeleça uma ligação intertextual 
com as imagens. 

Cumpre notar que o número de interferências vai 
depender do contador, do interesse dos ouvintes e 
do tempo disponível. Já tive um ótimo professor que, 
após contar uma história, nada perguntou, alegando 

que a história tinha sido muito 
bonita e que merecia des

nificado encantatório, na 
medida em que se percebe 
o Homem - arrependido e 
exausto após os esforços 
para recuperar a Natureza -
descansando na mão do 
Criador. 

StJliÍRAMIS PATERNO cansar. Falando isso, guar
dou o livro na sua pasta ... e 
no sótão das nossas lem
branças. 

Assim termina a história. 
Que não termina quando 
acabamos de contá-la. Uma 
porção de idéias permanece 
na mente do ouvinte que as 
incorpora como um sustento 
para a sua imaginação cria
dora. 

Há muitas maneiras de se 
contar uma história em ima-

-· .. 

Sempre que possível, mas 
não obrigatoriamente, pode
mos propor alguma atividade 
que enriqueça a recepção da 
história ouvida, permitindo 
associações com outras prá
ticas artísticas, explicitando, 
assim o processo inter
textual. No caso do livro O 
criador, podem ser suge
ridas atividades, tais como: 

diálogo com música 
popular brasileira, obser-
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vando como Caetano Veloso desenhou com 
palavras o texto imagístico sobre a criação do 
mundo, na canção "Luz do sol " (Disco Meu nome 
é Gal, Gal Costa, Philips): 

Luz do Sol 
(Caetano Veloso) 
Luz do sol , 
Que a folha traga e traduz 
Em verde novo em folha, 
Em graça, em vida, em força, em luz ... 
Céu azul 
Que vem até onde os pés 
Tocam na terra 
E a terra inspira e exala seus azuis ... 

Reza, reza o rio, 
Córrego para o rio, 
O rio para o mar ... 
Reza a correnteza, 
Roça a beira, 
Doura a areia ... 
Marcha o homem sobre o chão, 
Leva no coração uma ferida acesa 
Dono do sim e do não 
Diante da visão da infinita beleza 
Finda por ferir, com a mão, 
Essa delicadeza 
Coisa mais querida, 
A glória da vida ... 

- observação da capa do livro , que é um 
fragmento do afresco da Capela Sistina, A criação 
de Adão, feita por Michelangelo (1475-1564), 
pintor, escultor, arquiteto e poeta italiano. Os alunos 
poderão pesquisar sobre a pintura no todo. 

- comparação com outros textos , como, por 
exemplo, algumas frases do capítulo "Bichinhos da 
terra" , de Darcy Ribeiro, do livro Noções de 
coisas (FTD) : 

~--- - - - ---

"Reclamo é contra a destruição insensata das 
terras , é contra a poluição das águas, é contra o 
envenenamento dos ares, que debilitam todas 
as formas de vida, inclusive a nossa. O ideal seria 
fazer do planeta Terra o jardim dos homens, o 
santuário das plantas e dos bichos e, nele, um 
mundo iusto e belo, em que toda a gente 
comesse todo dia e cada um respeitasse os 
direitos de todos os outros . Compor uma 
sociedade em que se cultivassem as ciências e 
as artes e na qual cada criança pudesse se fazer 
herdeira do patrimônio de sabedoria e de beleza 
da humanidade. Isto tudo num esforço conjunto 
de fazer vicejar todas as formas de vida. Se a 
vida desaparecesse, se apagaria a consciência 
que o mundo pode ter de si mesmo. O Universo, 
os astros todos, a matéria e o tempo, que nem 
sabem de nós, permaneceriam indiferentes. Nós, 
humanos, recriamos a vida por atos de vontade, 
para fazer um mundo melhor para nós, mas, 
mesmo sem querer, fizemos um núcleo através 
do qual o Universo se sabe, se vê, se conhece. 
Esta é a obra dos homens no Cosmos, uns 
bichinhos inteligentes e laboriosos." 

Concluindo, faz-se necessário dizer que para se 
narrar uma história sem texto verbal não é preciso 
muito esforço do contador. Os ouvintes podem 
ajudar, desde que motivados pela emoção e 
entusiasmo do contador. Um ouvinte interessado 
deixa ver a sua capacidade de maravilhar-se , 
percebendo os interditos das imagens. 

No espaço da liberdade, da troca e da espon
taneidade, o trabalho com os sentidos do texto 
imagístico jamais parecerá artificial. E é por essa 
via que o livro de imagens se estabelece como 
prática privilegiada da liberdade. 

Que o ouvinte de qualquer idade possa ver no 
livro referido um modo de brincar de "pegador" com 
os significados, um jeito de cerzir os sonhos de cada 
dia e de se encantar com a possibilidade de poder 
legendar a vida que, por vezes, só precisa de uma 
nesga de emoção. 

O Neusa Sorrenti é Bacharel em Letras e em 
Biblioteconomia. Pós-graduada em Literatura Infantil 

e Juvenil. Mestre em Literaturas de Língua Portuguesa. 
Autora de livros infantis e juvenis. 
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Tenho feito um aproveitamento do meu livro 
Problemas com o cachorro? completamente 
à parte do que é sugerido pela ficha de leitura 
preparada pela Moderna. 

Faço isso nestes programas de incentivo à leitura, 
como o Proler, Leia Brasil e programas de secre
tarias e bibliotecas municipais. E, apesar de a ficha 
da ed itora conter itens interessantes, continuo 

achando que a minha leitura pode desem
bocar em um trabalho mais completo para 
as crianças. 

Este trabalho pode ser resumido em uma 
frase: é um empurrão em direção à rea
lidade. 

O Problemas com o cachorro? 
conta a história de um menininho que tinha 
um problema: o cachorro dele falava. E pior: 
só falava mentira. E mentira, como todo 
mundo sabe, acaba se parecendo uma com 
a outra. O menininho não sabia como sair 
desta situação, até que começa a reparar 
que a realidade pode ser tão interessante, 
ou mais interessante mesmo, que as 
mentiras. 

Mentira aí é usada como um sinônimo da 
fantasia infantil. 

O livro tem todo um aproveitamento, este mais 
adulto, baseado na teoria psicanalítica de que o 
cachorro, os animais, são o 'lugar' do instintivo, da 
sexualidade e, neste desdobramento, o livro pode 
servir como um guia sobre o que fazer quando 
fantas ias sexuais se cristalizam separadas da 
realidade do momento sexual. Bem, é só deixar a 
rea lidade ir se integrando às fantasias aos 
pouquinhos ... 

Mas voltemos ao universo infantil. 
Nas minhas oficinas de incentivo à leitura, 

costumo citar muito a tabelinha criada pela 
psicóloga americana Mi riam Lindstrom. É antipática 
como qualquer tabela, mas ajuda um pouco ao dar 
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um certo contexto às faixas etárias. Mi riam trabalha 
com o desenho infantil e diz como as crianças 
partem do rabisco indiferenciado para as linhas 
controladas, destas para as primeiras imagens que 
se tornarão verdadeiras fórmulas (uma para seres 
humanos, outra para casas , árvores etc., sempre 
iguais, com pequenas diferenças) . Destes de
senhos-fórmulas separados, as criança vão para 
cenas montadas, completas. A teoria combina com 
as teorias mais modernas da lingüística que falam 
como o ser humano cria conceitos básicos e parte 
destes conceitos para entender coisas novas, 
adaptando-os e fazendo pequenas modificações. 
Até mesmo a teoria estética do gestaltismo tem a 
ver com isso, com suas formas básicas e formas 
secundárias. Ou Chomsky, com sua teoria da 
estrutura profunda e a estrutura superficial da 
linguagem. Mas Miriam vai mais além, ao falar do 
mundo infantil. Diz ela que depois que a criança 
monta suas cenas, tende a repeti-las. Ou seja, quem 
gosta de fazer foguetes no espaço vai fazer foguetes 
no espaço sem parar. E quem prefere casinhas com 
árvore, morros e nuvens, vai fazer isso também 
repetidamente. Sempre igual ou quase igual e é este 
o problema. 

Este empacamento em cenas que se repetem 
acontece na pré-adolescência. E quem empaca em 
desenho empaca também em conceitos. Ou seja, a 
cabeça da criança e não a mão da criança estacou 
em conceitos que não recebem o arzinho fresco da 
realidade para se modificar e seguir viagem. 

E é aí que a gente entra. Se o adulto que estiver 
por perto, e adulto aqui infelizmente, como sabemos 
todos , é o professor (o adulto da família, este sumiu 
da presença da criança há muito tempo, na melhor 
da hipóteses trabalhando que nem um louco para 
sustentar a casa; na pior das hipóteses por desleixo 
mesmo), não der um empurrãozinho nesta hora de 
empacamento, a criança vai se tornar um adulto 
como estes dos quais o mundo está cheio: só repete 

matéria e o resto (ou seja, a criança) é muito grande. 
Eu sei disso. É só humano. Às vezes a gente se 
cansa mesmo. Mas, ei, aí, você aí que ainda não se 
cansou , que ainda dá aula porque tem prazer, é 
com você que eu estou falando, é para você o meu 
livro. 

..u ~ár1ai iVIUç(}ei para () 
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Algumas dicas práticas, agora: este trabalho 
pode ser complementado por um programa de 
empurrão à realidade via desenho e via texto. 

Via deienhv: 

Exercício 1: o primeiro trabalho é um desenho 
de memória da casa da criança. Também pode ser 
um retrato do pai , da mãe ou de outro membro da 
família e de algum an imal de estimação que a 
criança tenha. 

Dependendo do tipo de desenho que for 
apresentado, o professor pode dar noções básicas 
de anatomia ou de perspectiva. A idéia é puxar ao 
máximo, na criança, a observação do real, falando 
das estruturas de imagem que usa (as famosas 
fórmulas) e ir mostrando como estas fórmulas podem 
ser modificadas para representar melhor os animais, 
plantas, pessoas e objetos que ela quer desenhar. 

A segunda parte deste exercício é feita em casa. 
A criança redesenha o que foi desenhado em sala 
de aula, desta vez olhando. Ao se comparar, depois, 
em sala de aula, os dois desenhos, fica claro que a 
criança não notou a cortina da sala, o penteado de 
sua mãe, as manchas de cor do pêlo do cachorrinho 
etc. 

Exercício 2: desenhar objetos ao vivo. O melhor 
é o caminhar de objetos simples para complicados. 

Começar por uma porta, por 
exemplo, e chegar a uma 
bicicleta. O critério de apro
vação do desenho é verificar 
se o desenho "funciona" . Ou 
seja, se aquela bicicleta 
desenhada rodaria, se ela 
tem sua estrutura repre
sentada corretamente : os 
aros, os eixós , pedal, as
sento, etc. Se a porta tem 
dobradiça e maçaneta ou se 
é um simples retângulo. 

lugar comum, frase feita, não 
pára nem um segundo para 
pensar se aquilo que está 
fazendo é de fato o que quer, 
o que acha. E isso aos 30, 40, 
60 anos. Ou seja , se a gente 
não der um empurrãozinho 
em direção à realidade, a 
criança na nossa frente se 
tornará um completo imbecil. 
Aí entra um terreno que vai 
muito além do meu livrinho. É 
o que cada um faz com sua 
vida profissional. Porque é 
claro que a tentação para só 
fazer o bás ico , só dar a 

Exercício 3: modelo 
Ilustração de Ivan Zigg para o livro Problemas vivo . É melhor O professor 

com o cachorro?, de Elvira Vigna. São 
Paulo: Moderna, 1998. fazer o sacrifício de ficar 



Ilustração e van Zigg para o 
livro Problemas 

com o cachorro?, de Elvira 
Vigna. São 

Paulo: Moderna, 1998. 

posando. pelo menos 
das primeiras vezes. E 
isto porque criança é 
um bicho muito maldo
so e se um colega 
assumir este papel 
será inevitável a pro
dução de caricaturas 
pegando o pior de ca
da um, com crises. 
brigas e choros sub
seqüentes. Então reco
mendo que o professor 
faça a pose e agüente 
firme se o retrato en

compridar um nariz, aumentar uns óculos, etc. A 
pose jamais deve ser de frente, que é a usada pelas 
fórmulas das crianças. Deve ser de perfil ou imitando 
algum movimento, com braço esticado, pernas na 
posição de andar. etc. Este exercício é difícil e deve 
ser repetido várias vezes. Primeiro com poses 
simples. só do professor, depois em conjunto , um 
professor e um aluno, ou o professor montado na 
bicicleta do exercício anterior. No final, as crianças 
devem ser desafiadas a representar cenas inteiras, 
em sala de aula ou no pátio, com ações em 
andamento. Aqui deve começar o uso corriqueiro 
da perspectiva, ou seja, de elementos do desenho 
que estejam na frente de outros. 

Outros exercícios que podem ser intercalados 
com os três anteriores: 

4) desenhar o ambiente exterior da escola, em 
dia de chuva, dia de sol , dia de vento, ou, se houver 
uma obra, com o seu andamento da obra. Perceber 
que a realidade muda todo o dia. 

5) desenhar a sala de aula com tudo o que tem, 
vista por diversos ângulos, dependendo de onde a 
criança está localizada. Aqui dá para falar da 
individualização, da descoberta de que o ponto de 
vista de cada um (o ângulo em que cada criança 
desenhou a sala) é apenas um entre os vários pontos 
de vista possíveis, todos certos. Perceber que as 
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certezas absolutas de cada um (fulano é um barato, 
detesto tal coisa) é absurdo. 

Um detalhe: diz Miriam que 

"o bom acabamento e o cu idado com a qua
lidade é algo a ser ressaltado frente a uma 
pessoa acostumada a ver suas ações con
sideradas como atos inconseqüentes." 

Ou seja: o professor não deve incentivar o 
desenho "bonito" porque ele é o desenho-fórmula 
ou, então, pior ainda, o desenho enfeitadinho ou 
copiado da mídia (desenhos de super-heróis da 
televisão). Entretanto, o professor deve incentivar o 
desenho caprichado, bem feito. 

Via textu: 
Exercício 1: fazer não mais redações, mas 

reportagens. Em vez de temas criativos, temas de 
observação. 

O que aconteceu no recreio? Quem caiu? Onde? 
Como? Por quê? Declarações da "vítima". 

Quem brigou com quem? As versões dos dois 
oponentes. 

Exercício 2: uso de jornal. Recortar matérias 
de interesse, complementar com o que acha que 
aconteceu antes do fato relatado e o que veio 
depois. 

Eu sei que a gente passou a vida escutando que 
criatividade é importantíssimo. É claro que é. Mas. 
como um pré-adolescente necessita cotejar seus 
conceitos com a realidade. está na hora de a gente 
também ver se é isso mesmo. É. Mas só criatividade 
prepara a criança muito mal para o mundo. Ela tem 
de prestar atenção ao mundo. Se ficar só com as 
coisas de dentro da cabeça vai se dar mal nesta 
vida. 

E isso vale para a gente também ou você acha 
que a vida da gente está muito boa? Pois comece 
com você. Preste atenção. 

O Elvira Vigna é Autora de livros infantis e 
para adultos e ganhadora do último Prêmio Cidade de 

Belo Horizonte com o romance Às Seis em Ponto, 
da Companhia das Letras. 



IJeleltura 1!l - Mar-Ç«>. 1~ 

Mm"" 

?? ???? 1 ?? ? ? ? ?7 ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? 

Cl.AP / C/..ltP f 

4 Al?TI: ()1: l:'CUT4l? 
(tll,TVl?IA'l 

lr()bert;() de freitas 

{j7 
---

Tente escutar outras coisas: o ranger do tempo, 
o estalado da distância ou o estampido do silêncio. 
Em revista, sendo assim, também poderia: "Deus 
escuta certo por palavras tortas". E aí a gente vai 
escutando o que quer e o que não quer, o que entra 
por um ouvido e sai pelo outro, quem escuta, o rabo 
encurta ou seus males espanta? Então, Elvira escuta! 
E a gente ouve tanta coisa, não é? 

Principiando, como na antiga história da galinha 
e do ovo, quem chegou primeiro foi o que escutou 
ou o que contou? Certo é que, primitivamente, a 
transmissão de idéias, vontades e necessidades 
através da fala, mediante sons formados na laringe 
e cavidades da face, desenvolveu-se graças à 
existência da audição, ou seja, da capacidade de 
perceber esses estímulos sonoros e em virtude, 
também, de se poder construir com eles um sistema 
simbólico. É desta forma que os nossos bebês são 
iniciados no mundo dos nomes das coisas. Então, 
primeiro é preciso escutar, e escutar muito bem 
escutado para, depois de organizar, começar a 
contar. 

Uma outra característica primária é que no 
pavilhão auricular há músculos que devem ter sido 
muito mais desenvolvidos no homem de outrora. 
Esses músculos, como os existentes hoje em felinos 
e eqüinos, podiam deslocar o pavilhão para 
posições que facilitavam a recepção de sons e a 
localização de suas fontes. Escutar passava a ser 
necessário à sobrevivência. Nascia o ouvido 
caçador e perdigueiro, fundamental no processo da 
seleção natural. Assim, era mais forte quem mais 
alto e longe escutava. 

Outro dado é que, ainda hoje, alguns animais (o 
morcego, por exemplo) usam a audição como nós 
usamos a visão. Ondas de som, ao invés de luz, 
são captadas e permitem a localização e a 
identificação de objetos no êspaço. Assim, estes 
animais enxergam com os ouvidos e facilmente se 
locomovem no escuro. O ouvido assume a direção. 

Como os músculos foram se atrofiando, o homem 
moderno, com as conseqüências das facilidades 
tecnológicas, veio perdendo parte da capacidade 
do uso de seus ouvidos. Exemplo disso: há pouco 
mais de quarenta anos, escutávamos o rádio 
interagindo com o nosso imaginário (quem já não 
ouviu falar do episódio radiofônico The War of the 



Wor/ds - A Guerra dos Mundos - de Orson 
Welles, transmitido em 1938, com tanto naturalismo 
que os ouvintes acreditaram ter estourado uma 
verdadeira querra mundial e planetária, causando 
pânico terrível em grande parte dos EUA?). Hoje, a 
televisão economiza essa participação, quando nos 
fornece tudo pronto. O som vem com a imagem, 
tudo a cores. 

Ouvir história é resgatar um pouco deste 
processo, porque escutar histórias é cheirar, ver, 
tatear, comer, rir, chorar, tudo com os ouvidos. É 
deixar que eles assumam os comandos, nos guiem, 
nos levem de volta ou nos impulsionem à frente. E 
aí a nossa alma atende quando os olhos ficam 
aprisionados no nada, não conseguem nem piscar. 
Assim, através dos sons das palavras, melodiosos 
e rítmicos, somos conduzidos pelas histórias, 
ouvindo com os olhos e vendo com os ouvidos. É 
um outro sentido, parecido com aquele quando, 
estando ao telefone, nos desligamos do ouvido real 
para escutarmos com o corpo todo. Pensando desta 
forma, poderíamos, inclusive, contar histórias para 
surdos. Eles escutariam com os ouvidos puros. 

Através deste ouvido, feito de mais coisas além 
das cartilagens e tímpanos, vemos o belo que é 
único, pessoal e intransferível, disponível a partir dos 
materiais com que construímos o mundo. O que fica 
impresso no corpo é o alimento da memória. O 
tempo até passa, mas escutamos, mesmo à 
distância, o estalado claro das coisas tinindo de 
novas. Parece que foi ontem, escutei isto. Portanto, 
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há uma despretensiosa e particular interação, 
quando estamos escutando uma história. A "estrada 
afora ... bem sozinha" de que tenho notícia - um dia 
passei por ela - é a casa feita só dos doces de que 
gosto. São os meus materiais de referência, são eles 
que constroem as minhas imagens. Este meu ouvido 
se encarrega da cor, do cheiro, da textura do 
imaginário. 

E o tempo, bom como vinho velho, vai nos 
apurando, nos enchendo de novas vivências. Antes 
de ser um contador de histórias é preciso ser um 
bom "escutador" e os bons escutadores se fazem 
só com o tempo. O tempo traz a cor, o contraste e a 
definição das coisas. Bem diz Caetano Veloso: "o 
melhoro tempo esconde ... ". Enfim, para ser um bom 
contador de histórias, precisamos somente de duas 
coisas: escutar com tempo ou, simplesmente, dar 
mais ouvidos a ele. 

Pessoalmente, saber disto me inquieta, porque 
fico tonto só de pensar que ainda há tantas coisas 
para serem buscadas. Mas me renovo e remoço, 
quando ouço os sons dos momentos que já se 
passaram ou das vozes dos que já se calaram, 
como, por exemplo, a voz grave e eloqüente de meu 
pai, sempre severa e mansa. Aquela voz foi a 
primeira me contando histórias, me fazendo tremer 
e também sorrir. E como me confortava! (Re)escutá
la me embala agora nessa saudade imensa. 

E entrou por um ouvido e saiu pelo outro, quem 
quiser que escute mais oito. 

O Roberto de Freitas é Criador e Contador de 
histórias. Vencedor do Concurso "Os Melhores 
Contadores de Histórias" da BPIJBH, em suas 

edições de 1996 e 1997. 
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"E mesmo que não contássemos absolutamente 
nada, mesmo que nos limitássemos a ler em voz 
alta, nós éramos o romancista dele, o contador 
único, pelo qual todas as noites, ele deslizava 
nos pijamas do sonho, antes de dissolver-se nos 
lençóis da noite. Melhor ainda, nós éramos o 
Livro" . 

(Daniel Pennac, Como um romance) 

O livro de Daniel Pennac , 
sem qualquer referência à, 
psicologia científica, nos con
vence do prazer e da impor
tância de contar histórias. 

O primeiro passo para a 
leitura é a audição de livros. A 
audição do conto feita por 
outros tem uma tripla função: 
cognitiva, lingüística e afetiva. 
No nível cognitivo geral , ela 
abre uma janela para conhe
cimentos que a conversação 
sobre outras atividades cotidi
anas não consegue comu
nicar. Permite estabelecer 
associações esclarecedoras 
entre as experiências dos 

;....;.;;;;--... outros e a sua própria. Mais 
Detalhe de ilustração de importante ainda, talvez pela 

Michael Hague para a capa de o própria estrutura da história 
livro das virtudes para 

crianças, organizado por William contada, pelas questões e 
J . Bennett. Rio de Janeiro: Nova comentários que ela sugere, 

Fronteira, 1997. 
pelos resumos que provoca. 
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Ensina a compreender melhor os fatos e atos, a 
melhor organizar e reter a informação, a melhor 
elaborar os roteiros e esquemas mentais. 

No nível lingüístico, a audição de livros permite 
esclarecer um conjunto muito variado de relações 
entre a linguagem escrita e a linguagem falada: o 
sentido da leitura, as fronteiras entre as palavras, a 
relação entre o comprimento das palavras faladas 

dlléa helena de vll~elra Plr-es 
e das palavras escritas, a recorrência das letras e 
dos sons, a correspondência letra/som, os sinais 
de pontuação, etc. Essa audição leva a criança a 
aumentar e a estruturar seu repertório de palavras 



e a desenvolver estruturas de frases e de textos, já 
que muitas palavras, certas estruturas sintáticas 
(orações adjetivas, voz passiva, inversão do sujeito 
e do verbo, etc .) e certas regras de coesão 
discursiva aparecem freqüentemente nas histórias. 
A criança habitua-se a parafrasear, a dizer de outro 
modo, a compreender e a utilizar figuras de estilo. 
Essas capacidades lhe serão particularmente úteis 
após os dois primeiros anos de aprendizagem de 
leitura, durante os quais os textos a serem lidos são 
ainda relativamente simples. Com efeito, os 
conhecimentos lingüísticos, adquiridos durante a 
audição de histórias, proporcionam-lhe um trunfo 
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considerável para enfrentar a leitura progres
sivamente mais sofisticada. 

Também no nível afetivo, a criança descobre o 
universo da literatura pela voz, plena de entonação, 
de significação daqueles em quem ela tem mais 
confiança e com quem se identifica. A literatura 
contada é uma arte milenar que a escola precisa 
descobrir e incorporar às suas práticas, pois esta 
se constituí num caminho lúdico e prazeroso em 
direção à construção do gosto pela leitura. Para dar 
o gosto das palavras, procura-se o gosto do 
conhecimento: essa é a grande porta! 

O Diléa Helena de Oliveira Pires é formada em Letras. 
Pós-graduada em Língua Portuguesa, com especialização 

em Leitura e Produção de Textos. Professora da Rede 
Municipal de Ensino de Belo Horizonte-MG, 

há mais de 20 anos, participa de grupos de pesquisa de 
literatura infantil e juvenil e participa da 

Capacitação de Professores da 17~ Superintendência 
Regional de Ensino do Estado de Minas Gerais. 

É autora do livro A caminho do letramento. 
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==========l( ARTISTA DA CAPA 

maria da araça rl()i 

Penetra cisne e mente nos olhos de Angela Lago. 

Lá fora, o mundo é um espelho, água chuva caindo orvalho multidões de pormenores florinhas ovos 
floretes/ornamentos que podem conter uma obra demais para em si ser - humana ou construída. 

O coração conspira pelas mãos, quase no limiar do vir e do tinir, essa realidade morta, a natureza par, 
que luz a criação num instante de brilho. 

Angela é, outrossim, pomar e passarinhos, chi quitas bacanas que brincam de criança, sendo duendes 
pululantes nos ombros das janelas, borbulhando de risos no enfrentamento do encanto de mil vistas, novecentas e 
noventa vezes mais um do encontrado per Dido pastor, o leitor que se mira e vê nas folhas de seu livro. Mirra. Birra 
de garoto travesso querendo um asteróide 

dela, a mulher, a personagem brava, cheia de mansidão pela página aberta aos riscos, confluindo 
fruição cem cores da pintora. E, ora, 

um Cântico dos Cânticos é uma escadaria. Sobe desce e volta, neste ir e vir, eterno retorno ao primeiro 
estágio ou patamar assoalho do ardor de uma princesa buscando o amado em vãos, nos buracos do tempo - um 
castelo sem portas nem janelas, com asas muito asinhas voaçando a fantasia. Fantasma chiaroscuro 

tudo é o cristal do real e de outro continente, adivinhas divinhas divinas diabrinhas nas corolas sem 
bordas boninas pó hesitantes, sentimento de fundo e forma marchetado. Nesse vaivém, a autora dos desenhos se 
torna transparente - um lagar antigo de neve em brasa passa, descrevendo nas folhas verdes e amarelos o vermelho 
intenso que é o fluir de pés - antenas - ideogramas - de uma tipica Cena de Rua. 

Por quem tornam-se teclas os dedos dessa artista, descrevendo apagando, no computador, o que é 
futuro e mostrando passados, antevisões presentes clarões de deuses corriqueiros ou de setas ardidas brincalhonas, 
Cupido Júpiter ou Flora, o sonho mal sonhado o lábio que sussurra um estilo gracioso sobre a primavera? Eus 
examinam anjos, e decoram um painel que passou metamorfoses e agora sobressai, aéreo sendo as aves, sobre a 
pauta de brancos significativos, numa nuagem verbal de que Verlaine falou. 

Angela e lagos, tudo são vertentes, inconfidências de um povo que espera com um jeito de índio do 
século XXI pela hora gentil de pensar o que expressa a mão num triz atriz tecendo manjedoura ( que é papel canson 
caneta ou off set) o especial objeto de um desejo, realejo mui prosa em época de bombas - rostos sofridos, gestos 
rápidos de homens cães que não somam sequer para os des-ditos. Esse gosto de terra, de frutos nos natais 

o que vai desenhando é um pano muito fino - véu de viúva ou noiva, filigranas - qualquer tecido que se 
quer sedado. Nesse mesmo entremez 

Angela escuta os silêncios enquanto se desenha, com óculos de aros finos tanto serafinos - um céu 
azul, o azul do mar o lago e as ondas, o claro Adônis que lhe diz na brisa o que pode ou nem deve estar velado. Aqui, 
um solidéu de musa para uma donzela, ali um trisco disco traço ciliar/para compor o rosto do consorte. O quê. 

O que procura além a alada fada/retirar do papel as odes e os poemas que Horácio descobriu e estão 
por contar? Em breve saberemos, no livro o próximo, que há de vir de estrelas, dos magos entre linhas, num pisar de 
tapetes cheios de gravuras/silhuetas que são a folha viva e maculadamente vívida 

e expira 

a folha desdobrada e novamente estofo. Um caderno com cortes bricolados, 

caderno do escritor leitor entrando no primeiro tom, exprimindo num rabisco primeiro o que lhe inspira 

a vida começada sobre a superfície ... Lá. 

O Maria da Graça Rios é Professora, Mestre em 
Literatura e Consultora de Pesquisa da Biblioteca 

Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 
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Cartas 

::/( Parabenizamos a todos pela iniciativa de 
oferecer a outros Estados a oportunidade de 
conhecer quais as discussões sobre 
educação - principalmente em refação à 
leitura, que estão acontecendo no Estado de 
Minas Gerais. 

Prof. José de Souza Brandão 
Secretário Municipal de Educação e Cultura 
(Cáceres/MT) 

::/( Acusamos o recebimento da excelente 
publicação RELEITURA, por meio do 
Comitê do PROLER. (. . .) De antemão, 
informamos que será fonte permanente de 
consulta para os professores e bibliotecários 
que fazem parte do PROLER, além de 
amplamente divulgada entre nossos leitores. 

Maria da Conceição Moreira Salles -
Diretora da Biblioteca Demonstrativa do DF/ 
FNB/MinC (Brasília/DF) 

::/( Após análise da Revista RELEITURA 
nº 10, de junho de 1997, consideramos de 
fundamental importância a aquisição da 
mesma, uma vez que desenvolvemos 
estudos periódicos, senão diários, na área 
de incentivo à leitura. 

Maria Auxiliadora F. A. Vasconcelos 
- Coordenadora de Apoio Educacional da 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
(Natal/RN) 

::/( Gostaria de receber a Revista 
RELEITURA e saber como fazer para 
conseguir os números antigos. 

Valéria de Oliveira Alves - Auxiliar de 
Biblioteca Escolar (BH/MG) 

R: Os números anteriores à décima edição 
encontram-se esgotados, embora seja um dos 
objetivos do Conselho Editorial reeditá-los 
quando for possível. Você poderá, no entanto, 
consultá-los na BPIJBH ou em outra biblioteca 
cujo acervo os disponibilize. 

::/( Gostaria de saber o que é preciso fazer 
para receber regularmente a publicação. 

João Luís C. T. Ceccantini - Editor do 
PROLEITURA e Professor da UNESP (Assis/ 
SP) 

R: O expediente de cada edição traz nosso 
endereço, através do qual qualquer interessado 
poderá solicitar o recebimento da 
RELEITURA. A revista é distribuída 
gratuitamente. 

::/( Cumprimento a toda equipe orga
nizadora pelo trabalho de altíssimo teor 
cultural que vem conferir o selo de qualidade 
ao ensino mineiro. 

Prot'. Danusia Silva (Lages/SC) 

ERRATA 

Em nossa décima primeira edição, a seção 
Caixa de Pandora divulgava o espaço Ponto de 
Referência como local para tratar das questões 
próprias da adolescência, a partir do 
desenvolvimento de traba1hos com jovens, pais, 
profissionais de educação e áreas afins. 
Contudo, a coordenação deste projeto fica a 
cargo apenas de Ana Maria França Etrusco e 
Margarete Parreira Miranda. O endereço é: 
R. Espírito Santo, 2727/sala 208 - Fone (031) 
223.7595. 
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