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EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

RESUMO: O texto aqui descrito é parte do estudo de doutorado em que se defende a tese de que existe um portador de
memórias em cada pessoa, que pode se revelar e se constituir em contador ou contadora de histórias, se dessa forma
se descobrir. Tomando a Faculdade de Educação da UFBA como lócus da investigação, de inspiração etnográfica, e
estudantes de Pedagogia como sujeitos da pesquisa, o estudo desenvolveu-se seguindo uma combinação de
procedimentos e dispositivos de produção e coleta de dados e informações, o que compreendeu uma necessária
pesquisa bibliográfica e a criação e implementação de uma oficina de contação de histórias para os sujeitos da pesquisa
descrita aqui nesse trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Contação de Histórias; Memória Afetiva; Narrativas.
 
RESUMO: El texto describe aquí es parte del estudio de doctorado que defiende la tesis de que hay el portador de
recuerdos en cada persona , podría parecer y constituyen narrador y narradora de historias, que manera de averiguarlo .
Tomando la Escuela de Educación de UFBA como lugar de investigación , inspiración etnográfica , y los estudiantes de
Pedagogía como sujetos de investigación , el estudio desarrolla siguiendo una combinación de procedimientos y
dispositivos de producción y recolección de datos y de información, que incluía un literatura requerida y la creación e
implementación de un taller de narración de cuentos cuentos a los temas aquí descritos en este trabajo.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativa de historias ; Memoria afectiva ; Narrativas. 
 

Educar alguém é introduzi-lo, inicia-lo numa certa categoria de atividades que se considera como dotadas de valor [...],
não no sentido de um valor instrumental, de um valor como meio de alcançar uma outra coisa (tal como o êxito social),
mas de um valor intrínseco [...] Ou ainda é favorecer nele o desenvolvimento de capacidades e de atitudes que se
consideram como desejáveis por si mesmas, é conduzi-lo a um grau superior [...] de realização.

 (FORQUIN, 1993, p. 65)
 
Assim como o contador de histórias educa através das histórias e da relação que elas constituem com seus ouvintes, o
professor também educa através da relação pedagógica estabelecida com seus alunos. Partindo dessa premissa,
desenvolvemos, através do componenete curricular “EDCC60 – Vamos contar outra vez? Oficina de contação de
história”, procedimentos que se colocaram no território do ensino e da contação de histórias. De modo algum esses
procedimentos redundaram em artificialidade, considerando que um dos legados que recebemos da tradição oral foi, no
nosso entendimento, “De encantamento em encantamento, o texto da tradição oral faz-se fonte de sabedoria e
ensinamento”. Essas oficinas nos renderam elementos para compreender as relações entre o professor e o contador de
histórias e o tipo de educação gerado pelo fazer híbrido de professor e contador de histórias. A análise foi feita com o
intuito de efetivar o principal objetivo deste trabalho, definido como o de apresentar entendimentos sobre os percursos
percorridos por iniciantes da arte de narrar, estudantes de Pedagogia da FACED (UFBA), durante a parte empírica de
uma pesquisa de doutorado, realizada na “oficina” citada.
Nosso percurso nessa “oficina”, desde sua instalação, foi indicativo de que o que as narrativas propiciam a formação do
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“pedagogo-contador de histórias”. Elas são capazes de promover um exercício de inclusão, em que  estudantes de
pedagogia diversos – “como são diversas as pessoas com as quais nos relacionamos no mundo, dentro e fora da sala
de aula.” (SISTO, 2012, p. 11) – exercitam entre si o binômio fala e escuta, espalhando as histórias que os rodeiam e as
suas diferenças.
A narrativa tem o poder de ensinar, seja diretamente, como é o caso das fábulas e a moral que elas encerram, seja de
maneira subliminar. Através delas, são reveladas questões culturais, que denotam o modo de pensar de um povo, e
questões étnicas relativas às raízes que sustentam a formação de qualquer indivíduo.
O contador de histórias, em seu ofício, apresenta, através de suas narrativas, posicionamentos a favor da cidadania – a
exemplo do respeito pelos direitos humanos, pelas questões de gênero e pela diversidade, que tanto demarcam a luta
das minorias – e faz isso porque tem como matéria-prima a sabedoria ancestral, que se baliza pela justiça.
As narrativas orais integram, socializam, aproximam os diferentes. Por isso, é importante que a função de professor
coexista com a de contador de histórias. Quando revestido de contador de histórias, com verdades herdadas de seu
repertório de contos e de posse das qualidades estéticas da arte da contação, o professor tem condições de interagir
com o outro em seus processos de narração e de escuta de si.
Entretanto, cabe perguntar: em que se assemelham esses dois profissionais da palavra? Em primeiro lugar, professor e
contador de histórias  desenvolvem seu ofício de gente para gente, com gente – as pessoas com quem
necessariamente têm de interagir para fazer circular informações e saberes, produzir conhecimentos e constituir valores.
Se atuarem pela via do afeto e da sensibilidade, as semelhanças entre eles se ampliam.
Um professor envolvido com narrativas, como acontece com o contador de histórias, inclina-se a desenvolver também
disposição para a “dimensão educativa da palavra” (MATOS, 2005), o que ultrapassa o espaço da escola e se coaduna
com a função social da educação prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96):
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
 Sabemos que, nas sociedades de tradição oral, os contadores de histórias fazem uso da palavra em sua dimensão
educativa. E fazem isso através da oralidade, reconhecida por eles como o principal veículo de transmissão de saberes.
Hoje, porém, o contador de histórias tem consciência de que o sujeito já nasce imerso na sociedade da escrita,
influenciado por uma oralidade secundária, na expressão de Ong (1998), fortemente demarcada por suportes
tecnológicos que difundem voz e imagem em dimensões diversas. Eis aí o desafio de quem tem a pretensão de educar
através das histórias. Nesse sentido, um professor, quando é também um contador de histórias – tomado pelo desejo e
vontade de querer revelar sua condição de narrador, “uma vocação”, na perspectiva de Rubira (2006) –, habilita-se para
alcançar essa dimensão educativa da palavra:
Falamos de uma vocação não no sentido de se ter um dom dado pronto e acabado que, portanto, dispensa qualquer
esforço para que se usufrua dele, mas no sentido mesmo de um chamamento (vox anima), ao qual não se pode ignorar
porque ele grita em nós, clama por nós, reclamando-nos uma ação. Há de se ter dentro de si uma grande vontade de se
comunicar com o outro, de partilhar ações comuns que resultem no aprendizado, no ensinamento desse outro.
(RUBIRA, 2006, p. 18)
Professores e contadores de histórias são guardiões da palavra e, quando se misturam, constroem, através das
narrativas, um movimento de fala e escuta entre os seus interlocutores – seus alunos. Quando descobrem quem é a
Emília que mora em si – metáfora utilizada neste trabalho para referência ao contador de histórias –, fazem-se
portadores de toda sorte de gestos culturais e palavras, assim como a Marquesa de Rabicó um dia contou sua história
para ser escrita pelo célebre Visconde de Sabugosa. Como Emília, a tríade pedagogo, professor e contador se aproxima
da essência do narrador ancestral que habita em cada um. Através da memória afetiva, eles vão   revelando as histórias
fundantes que lhes marcaram a vida e revelam o seu gosto pelas narrativas. E, para isso, não há receitas nem fórmulas,
tampouco um jeito milagroso que provoque esse híbrido. O que há é um caminho metodológico composto por modos de
narrar que saíram dos livros de outros contadores de histórias, é o repertório e a performance de contadores que se
apresentam em espaços diversos, é o processo de descoberta dessa Emília que mora em cada um na sua
ancestralidade, o que se revela através de um estilo pessoal que provoca e visibiliza potencialidades encobertas.
É no percurso do caminho de descoberta desse narrador, especificamente na pesquisa de campo que gerou este
trabalho, que encontramos uma aluna refletindo sobre o que imaginava ser o padrão mais perfeito da performance de
um bom contador de histórias e como ela desconstruiu esse paradigma. Quando convidada a falar sobre os efeitos de
sentido provocados pelos convidados que frequentaram as oficinas de contação de histórias vivenciadas naquele
semestre, ela revelou:
Keu, ela me marcou também. Ela quebrou todos os meus paradigmas, como contadora de histórias. Ela é muito séria.
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Aí eu fiquei pensando – Meu Deus, se ela é muito séria, como é que ela vai contar histórias? Contador de histórias é
tipo Lu, assim, toda à vontade, gosta de brincar, de dar risada. E assim,  ela (Keu) conta história muito bem e naquela
seriedade toda. Ela é tranquila, diferente. Aí eu descobri que também posso contar de um jeito mais parecido com o
dela (Eliana, Grupo de discussão realizado em 13/12/2011)
Com isso, ficou claro que, nesse processo de aprendizagem, o “pedagogo-contador de histórias”, ao tempo em que se
forma pela via das narrativas, também o faz com a “gente das maravilhas”. Isso faz com que ele perceba que não existe
um padrão de contador. Contador é um ofício plural, daí a propriedade da expressão “gentes das maravilhas”, indicativa
da multiplicidade de pessoas que se ocupam do ofício de contar histórias. Essa percepção é educativa, porque propicia
a esse “aprendente” a compreensão de que seus alunos fazem parte do universo de pessoas com histórias singulares e
que também merecem expressar suas singularidades, inclusive na forma de narrar seus textos.
Assim como aprende a narrar com a ajuda das potencialidades e características que tem – responsáveis pela
construção de um estilo –, também cada criança, jovem ou adulto encontra um jeito próprio de construir seus processos
de aprendizagem. E eis a proposta de educação onde se sustenta a palavra educativa do contador de histórias:
Numa proposta de educação ampla – e por ampla entendemos, como Costa[i], uma educação interdimensional, ou seja,
na qual as diversas dimensões constitutivas do ser humano, a saber: o lógos (razão), o páthos (sentimento), o éros
(corporeidade) e o mythos (espiritualidade), sejam trabalhadas de forma equilibrada e harmônica –, a “palavra” do
contador tem lugar garantido (MATOS, 2005, p. 140).
Mesmo se localizando no universo das artes cênicas, a arte de contar histórias vem, no nosso entendimento, ocupando
o espaço de quem se preocupa em educar com arte. Isso porque, na arte da contação, o profissional da educação, em
especial o professor, é convidado a expandir um conhecimento interdisciplinar e observar a realidade à sua volta com a
sensibilidade de quem faz cultura. Através de histórias, as pessoas encontram lentes para enxergar com mais acuidade
seu processo de autoconhecimento e de compreensão do momento histórico em que a sociedade se encontra. Para
isso, o sujeito desta pesquisa, um estudante de Pedagogia, iniciante na arte de contar histórias, precisa se portar como
parceiro, aquele que propicia meios e torce para que a criatividade do outro aflore, condições importantes para o
estabelecimento de espaços de confiança entre os seus alunos, o que pode, na compreensão de Matos, “ajudá-los a
sair do medo, do torpor e da confusão, para entrar em contato com o próprio processo criador.” (2012, p. 112).
Matos (2012) associando a arte de contar histórias com a educação, na perspectiva da dimensão formativa, afirma que
o desenvolvimento humano, seja ele razão, sentimento, corporeidade ou espiritualidade, se realiza através da arte de
viver. Cita a expressão usada por Hampaté Bá “do berço ao sarcófago”, para expressar a ideia harmoniosa de
“educação formativa”, que começa quando o indivíduo nasce e segue com ele até o final da vida.
Essa é a educação que desejamos para as nossas escolas de Educação Básica, em especial, nas classes da Educação
Infantil e nos anos Iniciais do Ensino Fundamental, espaço de atuação dos pedagogos em formação, que se envolveram
com esta pesquisa. Trata-se de uma escola cuja proposta pedagógica adote, entre outras coisas, a cultura como um
elemento iniciador do processo de ensino e aprendizagem.
Acreditamos que a história da formação de um contador de histórias começa antes mesmo que ele aguce o desejo de
contar profissionalmente suas próprias narrativas, pela voz de muitos outros sujeitos que compartilharam com ele os
momentos que passaram diante dos livros de literatura e das narrativas orais: pais, parentes, amigos, professores e
colegas. Assim, o postulado de Bakhtin (apud Koch, 1993, p. 15-16) fez-se presente em todos os momentos de
desenvolvimento da oficina: “Eu sou na medida em que interajo com o outro. É o outro que dá a medida do que sou. A
identidade se constrói nessa relação dinâmica com a alteridade.”
A narrativa encena, dramatiza essa relação expressa por Bakhtin. Através dela, o sujeito é, ao mesmo tempo, projeção
de si e do outro, porque nenhum discurso provém de um sujeito adâmico que, num gesto inaugural, emerge a cada vez
que fala ou escreve, como fonte única do seu dizer. Segundo essa perspectiva, o conceito de subjetividade se desloca
para um sujeito que se cinde porque é átomo, partícula de um corpo histórico-social no qual interage com outros
discursos dos quais se apossa, ou diante dos quais se posiciona (ou é posicionado) para construir sua fala. Com essa
certeza, o desenvolvimento das atividades, com a contação de histórias em sala de aula, foi pautado e sustentado na
esperança de que se faça utopia o que diz Chiappini e Marques (1988, p.48): “é essa vivência do grupo que pode
habilitá-lo para a descoberta do significado do texto (oral) e das relações sociais dentro e fora da escola”.
Isso, por certo, não dispensa quem trabalha com contação da construção de seu repertório de narrativas, de suas
preferências, da condição de segurança para saber de onde partir para desenvolver uma proposta de formação pelo
dialogismo: as personagens que deixaram suas marcas, os cenários que desafiaram o tempo e permaneceram
intocáveis na memória, os enredos recontados e ressignificados com riqueza de detalhes – tudo isso, possivelmente,
impactará os que estão em seu entorno, especialmente seus alunos. Lacerda (2001, p.221), em seu texto “Os peixes de
Schopenhauer: leitura e classe pensante”, afirma que sua escolha pela literatura é oriunda, em especial, das aulas de
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alguns professores: “cada um deles me envolveu em sua própria paixão e arrebatamento peculiar”. No caso do
“pedagogo-contador de histórias”, se ele não possui esse repertório, se nada ficou guardado em sua memória afetiva, se
não tem gostos e preferências por um conto de autor ou de domínio público, se não compartilha títulos, nomes, histórias
com os seus alunos, como poderá mediar dialogicamente os muitos sentidos provocados pelas histórias?
Para Bakhtin (2003, p.410):
... não há a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto dialógico (este se estende ao passado sem
limites e ao futuro sem limites). Nem os sentidos do passado, [...] podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de
uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do
diálogo. Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos
esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos
serão relembrados e reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não existe nada absolutamente morto: cada
sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo.
No contexto dialógico em que os momentos de suspense de uma história aparecem sob forma de tristeza de uma
personagem, a angústia de uma situação, o envolvimento acaba ocorrendo, de quem conta e de quem ouve,
intensificando a experiência da narrativa e seus impactos no grupo. Esse ponto é essencial, considerando que a pessoa
humana não é apenas dotada de razão. A alegria e o riso se afastam da escola, pelo menos na hora de efetivar o
currículo oficial. A conversa, o bom humor, a risada e a descontração são, por vezes, tomados como “falta de aula” pela
administração da escola e, muitas vezes, pelos próprios professores, reproduzindo a lógica da divisão do trabalho, da
separação entre prazer e produção, típicos da sociedade capitalista, conforme enfatiza Chiappini e Marques (1988, p.
48).
E é na contramão dessa divisão entre lazer e labor que se encontra a arte de contar histórias, provocadora de alegria no
processo educativo, localizada no cerne de uma educação sustentada pelo afeto e pela sensibilidade, responsável, ao
lado das outras artes, pela construção de uma poética dos processos de ensino e aprendizagem. Mas, para que essa
alegria seja reconhecida no processo educativo, é preciso que o professor se reconheça como alguém que, ao mesmo
tempo em que educa, é também educado, já que vive num círculo de relacionamentos. Esse círculo, segundo Freire
(1997, p. 26), permite “a presença de espíritos livres, criativos, libertos da cadeia de comando que assola e conforma
nossa educação. [...] percebe que ensinar e aprender não pode se dar fora da procura, da boniteza e da alegria.” [...] e
que a educação deve ser estética e ética.”
 
 
AFETO E SENSIBILIDADE: MATÉRIA PRIMA DO “PEDAGOGO-CONTADOR DE HISTÓRIAS”
 
Para Walter Benjamin (1994), somos todos contadores de histórias, especialmente quando produzimos memórias,
sejam elas ficcionais ou verídicas, e essas narrativas angariam sentido quando perpassam o olhar do outro e dialogam
com as narrativas desses outros. Em sintonia com as ideias de Benjamin estão também Ricoeur (1985) e Larrosa
(2004). Enquanto Benjamin nos indaga sobre uma possível “ligação que o narrador tem com sua matéria – a vida
humana – estabelecida através de uma relação artesanal” (p. 56), Paul Ricoeur reflete sobre o provável diálogo
existente “entre a atividade de narrar uma história e o caráter temporal da experiência humana como uma relação que
não é puramente acidental, mas apresenta uma forma de necessidade transcultural.” (p. 60). Larrosa complementa
essas ideias com a seguinte argumentação:
Talvez nós homens não sejamos outra coisa que não um modo particular de contarmos o que somos. E, para isso, para
contarmos o que somos talvez não tenhamos outra possibilidade senão percorrermos de novo as ruínas de nossa
biblioteca, para aí tentar recolher as palavras que falem por nós. [...] Que podemos cada um de nós fazer sem
transformar nossa inquietude numa história? E, para essa transformação, para esse alívio, acaso contamos com outra
coisa a não ser os restos desordenados das histórias recebidas? É isso a que chamamos autoconsciência ou identidade
pessoal, isso que ao que parece tem uma forma essencialmente narrativa [segundo Ricoeur] não será talvez a forma
sempre provisória e a ponto de desmoronar que damos ao trabalho infinito de distrair, de consolar ou de acalmar com
histórias pessoais aquilo que nos inquieta? (p. 22)
Larrosa ainda comunga as ideias de Ricoeur, especialmente quando se refere à autoconsciência e à identidade pessoal
como formas de narrar:
Nossa própria existência não pode ser separada do modo pelo qual podemos nos dar conta de nós mesmos. É
contando nossas próprias histórias que damos, a nós mesmos, uma identidade. Reconhecemo-nos, a nós mesmos, nas
histórias que contamos sobre nós mesmos. E é pequena a diferença se essas histórias são verdadeiras ou falsas –
tanto a ficção como a história verificável nos provêm de uma identidade (RICOEUR, 1985, p. 213).
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Com base nessas discussões, compreendemos o conceito de narrativa explicitado por esses autores e definimos a
perspectiva deste estudo sobre o relato de memórias dos participantes da pesquisa. Lançamos também o olhar  sobre a
narração de histórias orais ouvidas por essas pessoas em momentos fundantes de sua trajetória de vida. O ato de
contar histórias, mesmo sendo alocado num tempo específico, funciona como ferramenta de resgate da importância da
palavra e desenvolve a capacidade imaginativa de quem as ouve. Além de explorar a linguagem, as histórias – quando
narradas em sala de aula – atribuem sentidos à relação existente entre adultos e crianças, e possibilitam o
desenvolvimento da criatividade e a capacidade de brincar com o imaginário de maneira astuciosa. Na contação de
histórias, aparecem, como mediadores, pais, avós, tios, professores, primos, “grupos de iguais”, primeiros amigos, entre
outros. Esses agentes, ao contarem e lerem histórias para os sujeitos em questão, contribuem definitivamente para sua
constituição.
Assim, pesquisas na área de linguagem[ii] já demonstraram que a atitude do outro (adulto ou não), de contar histórias
ou lê-las para as crianças, é uma via de expressão de afeto. Grotta (2000) afirma, em suas pesquisas, que as “falas”
dos sujeitos apontam o que foi a qualidade afetiva de suas interações com as narrativas, através da performance do
outro, que promoveu o prazer inicial pela oralidade. Daí a importância de relembrar as histórias ouvidas na infância ou
na adolescência. Alguma delas deixou uma marca fundante? Que conhecimentos foram apreendidos? Quem as contou?
Essa pessoa fez uso do livro ou contou de cor? São ações importantes, pois elas exigem de cada pessoa uma
capacidade discursiva que pode levá-las a perceber os acontecimentos responsáveis pela própria formação presentes
em sua história pessoal e escolar. Além disso, pode levá-las a constituir um repertório carregado de sentidos e afetos, a
ser recontado para outros.
É importante destacar, então, o papel dos conteúdos afetivos na constituição de todo e qualquer sujeito. Galvão (2002)
relata que, para Wallon, as emoções têm valor plástico e demonstrativo, incontestáveis e permitem ao sujeito uma
primeira forma de consciência de suas próprias disposições. Constituem-se no recurso primeiro de interação com o
outro. Concordando com isso, defendemos que escola é espaço tanto de explosão de inteligência quanto de emoções e
sentimentos dos sujeitos, socialização, sensibilidade e afeto, caminhos para o desenvolvimento de uma educação mais
ampla, acolhedora de prazer, descobertas, sonhos e desejos. Quando a escola dá pouca importância à afetividade e à
sensibilidade, a educação perde o seu caráter mediador da compreensão efetiva e afetiva do mundo.
Tudo isso parece contribuir para uma “conjunção amorosa”, expressão de Roland Barthes (2005), cunhada por
Magalhães:
A conjunção amorosa, para Barthes (2005), envolve as escolhas dos conceitos, textos, livros, obras que utilizamos na
sala de aula; também implica a forma como sentimos os autores e autoras escolhidos, como nos relacionamos com
eles, e como ensinamos a outros essa conjunção amorosa. O professor que estabelece a conjunção amorosa é capaz
de promover momentos inspiradores que promovem o prazer de aprender, a magia de inspirar mudanças, refletir,
reescrever, criar, partilhar, o que nas palavras de Assmann (1998)[iii] acaba indicando que o professor possui a
capacidade de reencantar a educação. (2011, p. 166)
Portanto, importa perseguir os aspectos afetivos, mas sem perder de vista os cognitivos, entendendo que, juntos, eles
são os responsáveis pelas marcas e sentidos que irão determinar a qualidade da aprendizagem. Nesse contexto, o
“pedagogo-contador de histórias” se encontra para pensar e viver a educação como ele vive sua arte.
Apesar de a escola ser um local onde o compromisso maior que se estabelece é com o processo de construção de
conhecimento, as relações afetivas se evidenciam. O trabalho pedagógico implica, necessariamente, uma interação
entre pessoas, com sentimentos, afetos e sensibilidades. Na ação do professor há um processo amplo de mediação que
afeta cada aluno e aluna individualmente e o grupo, e tende a influenciar a aprendizagem destes, marcando
decisivamente essas pessoas, bem como seus futuros. (MAGALHÃES, 2011, p. 166)
Mas, a contação de histórias ainda apresenta outra peculiaridade – é uma atividade plástica, que exige o esculpir do
próprio corpo, e é pela capacidade de modelar esse corpo que a emoção permite a organização de um primeiro modo
de consciência dos estados mentais e de uma primeira percepção das realidades externas. A passagem dessa
percepção corporal à capacidade de representação mental se dá com a ajuda da intervenção da linguagem, à qual a
criança pequena tem acesso antes mesmo de dominá-la. Sendo a vida emocional a primeira condição para que as
relações de interação ocorram, pode-se afirmar que ela está também na gênese do desenvolvimento da vida intelectual.
Assim, os ouvintes das histórias são constituídos na e pela linguagem, através da relação com o outro, na e pela
afetividade.
Constituir-se como contador de histórias é, antes de tudo, articular processos de autoconhecimento, de formação e de
produção de conhecimentos. Através das narrativas de si – sua própria história de vida e as histórias fundantes que
cada um guarda em sua “caixa de Pandora”–, o estudante de pedagogia revisitou seu passado, produziu sentidos sobre
o presente e compreendeu que educação também se faz pelo viés da conotação (BARTHES, 2009) daquilo que não se
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encontra apenas em primeiro plano, do sentido que ações e palavras têm sobre o sujeito na escola ou em outros
espaços educacionais.
Supomos que conhecer os caminhos que o sujeito percorreu ou percorre para se constituir como tal seja uma adequada
maneira para entendimento dos mecanismos acionados por ele no momento em que são aguçados seus variados
desejos. Descobrir se essa formação começou na infância, em casa, pela voz de uma boa contadora de histórias, ou se
esse processo se deu no ambiente escolar, através das leituras de literatura realizadas pela professora da Educação
Infantil ou do Ensino Fundamental, pode ser uma chave para auxiliar crianças, jovens e até adultos que ainda não
enveredaram pelo caminho da narrativa, o qual, em algumas instâncias, é o próprio caminho literário.
 A fascinação pelas narrativas começa na infância com os acalantos, as canções de ninar, as cantigas de roda, os
contos contemporâneos e os da tradição oral, mas não pode parar por aí. A educação, nos anos finais do Ensino
Fundamental e durante o Ensino Médio também pode incluir, em suas práticas curriculares, as narrativas reais e
ficcionais. Além da importância já destacada para a constituição das subjetividades e tudo mais que as narrativas
propiciam ao sujeito, há ainda a valorização da cultura popular como elemento desencadeador de outras aprendizagens.
A formação em nível superior, em especial a que se destina a preparar profissionais para a docência, tem, no nosso
entendimento e de muitos estudiosos da questão, de considerar a importância das narrativas para a constituição do
sujeito da educação.
Para fazer eclodir a memória afetiva dos estudantes de nossa pesquisa, foi necessário buscar a Emília que morava em
cada um e, com a ajuda dela, acionar dispositivos que os levassem ao desejo de rememorar as histórias de si, além de
entender, entre outras coisas, como foi o seu encontro com o universo da literatura oral, dentro e fora da universidade: o
currículo proposto em sua formação básica e inicial, a influência de professores, contadores de histórias, escritores e
demais profissionais que têm, nos enredos narrativos, seus objetos de estudo e de vida. Por fim, há as histórias
fundantes que deixaram marcas e hoje podem ser contadas a seu modo, através de uma performance que revela a
Emília interior.
Nesse sentido, a contação de histórias pôde constituir-se em um movimento revolucionário para esses estudantes,
ajudando-os a perceber que todos, na escola, nas praças, nos asilos e orfanatos, têm histórias para narrar,  descobrindo
que essas histórias podem apontar caminhos para uma educação balizada na sensibilidade. Daí que alguns indicaram a
necessidade de ouvir o relato de crianças, de contadores de histórias escondidos em espaços de educação formal e não
formal que pudessem ajudar o professor em processo de formação inicial a estabelecer um diálogo entre a sua
subjetividade e a do outro.
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