
PALAVRA, CORPO E PRESENÇA: A ARTE DO PROFESSOR–CONTADOR DE 
HISTÓRIAS 
 
LÍVIA RODRIGUES PINHEIRO (FACULDADE DE EDUCAÇÃO UNICAMP).  
 
 

O presente trabalho (Pesquisa de Mestrado em andamento) pretende socializar o 
processo de formação de um grupo professoras da rede estadual de ensino do 
Estado de São Paulo, tendo a arte de contar histórias como eixo condutor deste 
processo, averiguando qual a contribuição desta arte para a transformação da 
prática educativa destes professores no espaço escolar. Um grupo de professoras 
que atuam no Ensino Fundamental I na cidade de Campinas participaram de uma 
oficina de formação de 32 horas, oferecida pela contadora–pesquisadora, que teve 
como objetivos: sensibilizar as professoras para a arte de contar histórias 
enfocando o resgate de memórias e valores; utilizar os recursos cênicos para 
trabalhar a expressão corporal e oral; oferecer às participantes oportunidades de 
reflexão e estudo sobre obras literárias e contos tradicionais, e quais as 
possibilidades de trabalho com os mesmos; valorizar o trabalho em grupo, por meio 
de dinâmicas que proporcionem momentos de criação e descoberta de si e do 
outro; usar outras linguagens (desenho, música, teatro, dança etc.) como forma de 
manifestação de idéias e sentimentos. O trabalho pretende apresentar os dados 
coletados nessa formação através de fotos, vídeos e depoimentos das professoras 
envolvidas, destacando o percurso das mudanças ocorridas tanto no próprio 
trabalho da oficina oferecida, como nas atividades desenvolvidas em sala de aula e 
na relação professor–aluno. 
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PALAVRA, CORPO E PRESENÇA: a arte do professor-contador de histórias 

            "

Lívia Pinheiro 

Vou te contar 
Os olhos já não podem ver 

Coisas que só o coração pode entender" 

                  Essa história pode começar com "Era uma vez...", ou "Há muitos anos 
atrás...", "No tempo em que os animais falavam..."; enfim, essa história começa 
como todas: pelo início de tudo. Havia um lugar: a faculdade de Educação da 
Unicamp e curso de Pedagogia. Num tempo: ano de 2001. A personagem principal 
desta história: uma aluna da graduação quem em seu primeiro ano na 
Universidade, inicia um curso de Contadores de histórias, com o Grupo Manauê. O 
contato com essa arte e a possibilidade de trabalhar contando história para crianças 
e adultos em escolas, espaços públicos, bibliotecas, dentre outros, foi tão 
encantadora, que a entrega aconteceu. E assim, todo o processo de formação 
acadêmica foi marcado pela prática e estudo como contadora de histórias, 
juntamente com o curso de Pedagogia. Uma professora - contadora, ou uma 
contadora - professora? Como preferir!  

(Tom Jobin) 

Muito prazer, eis quem vos fala: a personagem desta história. No final da 
graduação escrevi meu trabalho de conclusão de curso e este, tinha como objetivo, 



fazer uma reflexão sobre as contribuições da arte de contar histórias na minha 
formação como pedagoga. Trilhei caminhos, revisitei imagens e lembranças, 
dialoguei com autores que falavam sobre o tema e outros que eu havia conversado 
durante a graduação. No final, pude ver impresso em folhas brancas, cores de um 
percurso significativo e a história de uma formação. 

Ingressei na rede pública estadual como professora do ensino fundamental I - a 1ª 
e 4ª série de antigamente, ou o atual 1º ao 5º ano. A arte de contar histórias 
continuou trilhando novos caminhos dentro da sala de aula, diferentemente de 
como vinha trabalhando como membro do grupo Manauê, onde fazíamos 
espetáculos, sessões em bibliotecas, aniversários, oficinas de formação, dentre 
outros trabalhos. Na escola, o trabalho com as histórias é diário, tanto nos 
momentos de leitura, como em aulas de Língua Portuguesa, História, Geografia, 
etc. Essa experiência como contadora contribuía à minha prática como professora, 
fortalecia meu trabalho e a relação com as crianças.  

Comecei a indagar: será que professores que experimentaram ou que tiveram 
algum contato com essa arte de contar histórias, se sentem como eu? E aqueles 
que não passaram por esta experiência, se tivessem a oportunidade de ter esse 
contato com a arte de contar histórias, será que se sentiriam como me sinto? Será 
que sua prática educativa mudaria em algum aspecto? Foram estas perguntas que 
orientaram meu projeto para ingressar no mestrado e retornar aos estudos. 

  

Sobre a arte de narrar 

      Contar histórias é muito mais que oferecer palavras, que movimentar mãos, 
imitar vozes ou gestualizar ações. Aquele que conta transparece o peito e as 
palavras são repletas de vida e perduram pelos séculos ao criar morada na 
memória da humanidade. Assim são os contadores e suas histórias: uma herança, 
por direito, da humanidade.  Os contos tradicionais são tesouro que nossos 
antepassados nos deixaram como forma de memória, pois revelam "informação 
histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um documento vivo, 
denunciando costumes, idéias, mentalidades, decisões e julgamentos." CASCUDO 
(2002:12). Para MACHADO, "O bom contador de histórias é alguém que de alguma 
maneira se dispõe a ser porta voz desse tesouro." (2004:64). 

            BENJAMIN em seu texto "O Narrador", acredita que "a arte de narrar está 
em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 
devidamente." (p.197). De fato, o tempo em que o narrador tinha um papel central 
na comunidade em que vivia por ser considerado um sábio conselheiro, já não 
existe mais. Atualmente os contadores de histórias fazem curso de formação para 
(re)aprender coisas que faziam na infância com naturalidade. A volta dos "novos-
contadores" vem seguida de uma roupagem, figurino, sonoplastia e também um 
novo corpo, um novo olhar. Não são os sábios, comerciantes ou marinheiros que 
contam histórias e sim artistas, performers

            Mas como narram esses contadores? Por que contam histórias e para quem 
contam?  

, professores, músicos, etc. 

            Diante de uma sociedade da informação e das avançadas tecnologias, a 
comunicação artesanal citada por BENJAMIN, fundamentada em bons conselhos, na 
sagrada sabedoria ou de trocas de experiências vividas, está cada vez mais 
escassa, principalmente nas escolas e nas relações professor-aluno. 



            MACHADO acredita que o contato com a arte de contar histórias pode 
transformar tanto aquele que ouve como, principalmente, aquele que conta. A 
autora afirma que através do conto, o contador de histórias "também se 
transforma. Deixando-se conduzir pelas imagens da paisagem e pela disposição 
amorosa de encontro com o desconhecido, percorre ao mesmo tempo a paisagem 
de suas imagens internas." (p.41). 

            Podemos então considerar uma combinação interessante a imagem do 
narrador de BENJAMIN e o processo de transformação e conhecimento de si 
mesmo, defendido por MACHADO, como atributos para o professor atual, inserido 
na sociedade das relações superficiais e das informações imediatas, desprovidas de 
um sentido verdadeiramente significativo. 

  

            Essa pré-disposição em estar de coração aberto é quesito essencial para a 
narração de histórias. As palavras são repletas de vida e tem poder diante daqueles 
que compartilham seus significados, porém essa força se dá através do encontro 
com as nossas próprias imagens internas, nossas memórias e sentimentos. 
BENJAMIN nos fala que a narrativa "mergulha a coisa na vida do narrador para em 
seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a 
mão do oleiro na argila do vaso." (1983:205). 

"Essa é uma bela imagem para um professor: alguém que conduz alguém até si 
mesmo. É também uma bela imagem para alguém que aprende: não alguém que 
se converte num sectário, mas alguém que, ao ler com o coração aberto, volta-se 
para si mesmo, encontra sua própria forma, sua maneira própria." (LAROSSA, 
2001,p.51) 

            Esse mergulho exige uma visita ao baú das memórias. O contador de 
histórias precisa reatar com as nebulosas lembranças de sua infância e relembrar 
como olhava para mundo com os olhos de uma criança. Como sentia, brincava, 
transformava objetos em personagens, como reagia ao ouvir os contos de fadas, 
seu encontro com as bruxas e madrastas más, o príncipe encantado, animais que 
falam e ajudam os humanos. É um exercício muitas vezes doloroso e emocionante, 
pois revivemos essas memórias intensamente e com a dor, também aprendemos. 
"Na arte, em suas diferentes linguagens, não emerge apenas a fada, mas a bruxa, 
os ódios, o fundo do baú da nossa vida. Por isso, arte mexe com a totalidade. E não 
é totalidade que estamos em falta?" (LEITE E OSTETTO, 2004:12).  

            Relembrando essas vivências da infância e ouvindo com os ouvidos de 
quem brinca, podemos caminhar com a bagagem de nossa viagem já carregada dos 
primeiros recursos de um contador. Mas de nada valerá a viagem se não 
soubermos por que vamos, para onde iremos e como chegaremos. O contador 
precisa de uma intenção. "A intenção é o que move e dá sentido à experiência de 
contar histórias." (MACHADO, 2004:70). E é essa intenção, conforme fala a autora, 
que define e marca a presença do contador e esta é fruto de uma busca interna, de 
um encontro consigo mesmo. 

            MACHADO trata em seus estudos sobre a importância desta presença, que 
é composta de intenção, ritmo e técnica. Saber primeiramente o porquê de contar 
histórias, descobrir suas possibilidades é perceber que tudo se dá muito além da 
pura e simples técnica.  

  "A presença do contador não é o exercício autoritário de sua pessoa, ao contrário, 
é uma qualidade que remete o ouvinte para si mesmo e evoca, em cada um, suas 
próprias significações. Estar presente não é fascinar" para melhor dominar. É 
remeter cada um para sua realidade, pois permite ao ouvinte, transitar por valores 



humanos, significações profundas ocultas na superfície da trama narrativa através 
da arte de narrar, através da pessoa no narrador." (MACHADO, 1989:218). 

            Neste processo de busca e reconhecimento de suas qualidades, o contador 
tem disponivel um forte elemento que o auxilia nesta caminhada. São os contos de 
tradição oral ou, como também conhecemos, por contos populares. "Longe de 
serem apenas fonte de entretenimento, ou refúgio ilusório que apazigua as agruras 
da vida de todos os dias, esses contos expressam trajetos do desenvolvimento 
humano e são possíveis fontes de conhecimento." (MACHADO, 2004:70). 

            Os contos populares são riquíssimos em temas polêmicos que nos colocam 
diante de conflitos vividos diariamente. Eles servem para todos, pois falam de 
características humanas que perduram pelos séculos e séculos. Suas características 
estruturais aproximam tanto o contador como quem ouve o conto. Ele tem essa 
flexibilidade de "forma de narrar" porque é uma herança popular, contada de boca 
em boca, de geração para geração e é permissível de colocar impressões próprias 
do contador. "Quem conta um conto aumenta um ponto", como dizia a expressão 
popular.  

            Quando o contador permite-se adentrar pelas estradas do conto e 
mergulhar na sua magia e encantamento através da experiência estética 
significativa, acaba saindo transformado. MACHADO coloca que o contador de 
histórias "recebe o aventuroso convite do conto para passear pela sua paisagem. 
Por meio desse passeio, também se transforma. Deixando-se conduzir pelas 
imagens do conto e pela disposição amorosa de encontro com o desconhecido, 
percorre ao mesmo tempo a paisagem de suas imagens internas." (2004:41). 

            O conto popular aproxima o contador à sua prática, como alguém que toma 
posse de algo que é de direito de todos e se propõe a manter viva essa tradição. 
Assim como MACHADO, acredito que o contato com o conto e seu efeito específico 
na formação de professores-contadores, reafirma sua potencialidade criadora. 
(1989:161) 

AZEVEDO destaca o caráter socializador da construção narrativa dos contos, como 
sendo "um procedimento que, sem dúvida, ajuda a estruturar e tornar 
compreensível a experiência de vida, não como forma solitária, mas sim, note-se, 
por meio da sociabilidade e do contato dialógico com o outro." (2008:186) O autor 
faz a citação de um trecho, ou melhor, de uma fala de um contador de histórias de 
Minas Gerais, que ilustra essa sua explicação: "Gosto de contá história (...). 
Qualqué história eu gosto de contá. Se é um caso alegre, de brincá com os outro, 
eu vô contano e vô rino. Se é história de sofrimento, eu vô falano, o coração vai 
doeno e tem vez que dá choro. Aí nós chora junto e lembra tudo de difíci que nós 
passo. É um choro manso, uma chuvinha fininha." (2008:185). 

A arte de contar histórias contempla o encontro com o outro, a reunião entre 
pessoas que partilham as mesmas emoções. Assim como fala TARKOVSKI sobre 
este espírito de comunhão: "A arte é uma metalinguagem com a ajuda da qual os 
homens tentam comunicar-se entre si, partilhar informações sobre si próprios e 
assimilar a experiência dos outros." (2002:43). 

 Os aspectos citados anteriormente podem ser considerados atributos do professor, 
a fim de possibilitar uma nova prática em sala de aula e fundamentar a relação 
deste com as crianças. É possível traçar novos rumos para a educação formal e 
repensar velhas ações tão desprovidas de significados e presença de humanidade. 
Poderia ser uma possibilidade de uma escola voltada para a relação de qualidade 
entre as pessoas e de acesso ao conhecimento sem descartar o sensível. 



  

            "É preciso educar, formar os formadores, propiciar experiência para se criar 
gosto por essa experiência, propor processos apaixonantes para formar 
apaixonados." (DESGRANGES, 2003:68). Compartilho com o autor o mesmo 
pensamento, e espero que a cada linha fique impressa também a minha paixão. 

A formação de professores 

A pesquisa se encontra na segunda etapa citada anteriormente: as professoras 
estão participando dos encontros propostos pela pesquisadora-contadora desde 
outubro do ano passados.  

Começamos com um grupo de oito professoras que se mostraram interessadas em 
participar da oficina. A entrevista inicial foi realizada com seis dessas professoras, 
pois duas delas não tiveram disponibilidade de tempo compatível ao da 
pesquisadora. O primeiro encontro aconteceu em outubro com cinco professoras e, 
as demais que não compareceram, não justificaram a ausência. Mesmo 
incentivando que continuassem a participar da oficina, o grupo, em meados de 
dezembro, era formado por apenas quatro professoras. Nossos encontros 
acontecem às quintas-feiras, na sala ED03 na faculdade de Educação (UNICAMP). 

Essa escolha e possibilidade de realizar os encontros dentro da Faculdade de 
Educação muito me animaram, pois era uma forma dessas professoras estarem, de 
alguma forma, inseridas no espaço das "idéias pedagógicas". Apenas duas das 
professoras sabiam onde se localizava a Faculdade de Educação, pois fizeram sua 
graduação na mesma. Sair das grades e muros da escola, poder encontrar uma 
sala sem carteiras, onde o corpo fica livre e pode ser sentido de forma diferente. 
Foi assim quando entraram pela primeira vez na sala: sentiram-se livres, dançaram 
e rolaram no chão. Interagiram com bolas, cadeiras, colchonetes e materiais como 
crianças apropriando-se das novidades do mundo. Pediram para fotografar o 
momento, como registro, um documento de que estiveram ali. 

Aquelas professoras que se graduaram em Pedagogia pela Unicamp sentiram-se, da 
mesma forma, felizes pelo retorno e acolhidas pelo espaço novamente. 
Relembraram momentos da formação, da disciplina "Educação, Corpo e Arte" e das 
apresentações do final de curso.  

Com o grupo um pouco menor, continuamos nossos encontros até dezembro, 
quando na correria de final de ano letivo tivemos que interromper a oficina faltando 
apenas três encontros para o fechamento. No início deste ano, cheguei a acreditar 
que teria que iniciar uma nova pesquisa de campo com um novo grupo, porém fui 
surpreendida pelo interesse das professoras em concluir o trabalho. Infelizmente o 
grupo ficou ainda menor, apenas três professoras permaneceram. Estamos nos 
encaminhando para o último dia de oficina: as avaliações e a apresentação de uma 
história. Passarei, a seguir, a analisar os dados coletados: decifrar olhares, capturar 
palavras, lapidar sorrisos e questionar o indizível.  

Posso dizer que já tenho algumas indagações a fazer quando olho para essa mala 
repleta de memórias, sentimentos, gestos, objetos e perguntas. 

Em primeiro lugar, analisar o que motivou essas professoras a se aventurarem pelo 
mundo das histórias. Em entrevista, uma das professoras colocou como fator inicial 
a sua consideração pela minha pessoa, além do seu interesse em aprender técnicas 
para contar histórias e atrair a atenção dos seus alunos. Esse fator foi unânime na 
entrevista inicial. Prender a atenção dos alunos no momento da história!  



Na rede estadual, foi colocado como obrigatoriedade ler todos os dias para as 
crianças. Esse momento, às vezes, torna-se um desgosto para o professor: olhares 
desatentos, conversas, ou seja, nem sempre o que está sendo lido, na forma em 
que está sendo lido, agrada aos ouvintes. O que é "obrigatório" acaba sendo 
perdido, uma ação "não-significativa": não há prazer para as crianças que ouvem e 
muito menos para o professor que lê. 

As professoras, então, viram nesta oficina sobre a arte de contar histórias, uma 
possibilidade de transformar esse dever obrigatório em uma atividade prazerosa 
para a criança e que despertasse a sua atenção. 

Gostaria de contar sobre os primeiros encontros que foram tensos para mim. Foi  
muito difícil estar ali, diante de colegas de trabalho, ser contadora, ser 
pesquisadora, "sair para olhar e ouvir" mesmo estando mergulhada em ambos os 
mundos. Compartilho das mesmas angústias, da mesma indignação, salário e da 
mesma direção escolar. Esse movimento de ir e vir, sair e voltar, uma tensão 
constante "do que ser?" me fez amar e odiar a pesquisa. É como se eu estivesse 
presa e girando num grande rodamoinho. De repente, sou lançada para fora, 
escrevendo essas linhas tão penosas que estão sendo lidas neste momento. 

Sou uma professora-contadora-pesquisadora!  

Pretendo analisar a desistência das professoras que não concluíram a oficina. Fazer 
um curso - para o professor do estado - que não seja remunerado, que não ganhe 
horas ou pontos na atribuição de aulas, não parece atraente. Digo isso pela 
convivência de quatro anos na rede, com colegas que acreditam que não há mais 
nada a se aprender no magistério. Das oito professoras interessadas na oficina, 
apenas três ficaram e essas professoras que ficaram têm, no máximo, quatro anos 
de experiência na rede estadual de ensino. Duas delas são formadas em Pedagogia 
pela Unicamp e a outra em Letras pela Unip com magistério feito no CEFAM (antigo 
magistério de Campinas, fechado em meados de 2000). As professoras desistentes 
já tinham mais de dez ou vinte anos de magistério no estado, sendo uma delas 
readaptada para serviços da secretaria, ou seja, fora da sala de aula. De que forma 
o tempo de magistério e a formação influíram na desistência dessas professoras?  

Ao considerar os exercícios realizados em nossos encontros, pude observar a 
dificuldade em momentos de utilização do corpo. Enquanto discutíamos textos, 
falávamos sobre as crianças e estudávamos os contos através da leitura, enfim, 
toda atividade oral, as professoras faziam com facilidade e entusiasmo. Era só 
anunciar que levantaríamos na seqüência... pronto! Ficavam ansiosas, desanimadas 
e apressadas em concluir o exercício de uma vez. Só uma das professoras reagia de 
forma receptiva e tentava criar outras possibilidades corporais em relação àquelas 
propostas pelo grupo. Essa professora tem uma vivência corporal diferente das 
demais, pois após terminar o curso de Pedagogia, iniciou a graduação em Dança no 
Instituto de Artes (UNICAMP).  

Da mesma forma que STRAZZACAPPA, percebi que "trabalhar com quem já tem o 
domínio de uma determinada linguagem, a aquisição dos códigos da outra se dá de 
forma mais rápida, pois o olhar deste já está habituado ao universo estético." 
(2008:84). No decorrer dos encontros a "professora-dançarina" não colocou mais 
suas idéias. Pareceu, assim, respeitar as vivências das colegas e se submeteu a 
realizar exatamente aquilo que elas sugeriam. 

O riso desconcertado, nervoso e tímido tomava conta da atividade corporal. Um 
misto de "sarro" ou o fato de se acharem-se ridículas, fazia com que não se 
concentrassem na proposta e fizessem sem a devida importância e consciência. Ao 



perceber esse clima, fiz as intervenções necessárias: atentava para a importância 
da concentração e a respiração. Essa reação se repetiu durante diversos exercícios, 
mas conforme o grupo se entrosava e se relacionava, a entrega e a harmonia das 
gestualidades começaram a acontecer. Passaram a relacionar-se durante os 
exercícios corporais através de olhares e não utilizavam mais palavras para 
expressar o que pretendiam falar naquele momento. 

O estudo dos contos e as possibilidades de trabalho foram transformando a 
dinâmica dos encontros, sensibilizando o grupo para sua prática em sala de aula. 
Percebi que inicialmente não apareciam em nossas conversas vestígios de 
momentos com as crianças, experiências com as histórias ou preocupações com 
novas maneiras de trabalhar com os contos. Porém, nos últimos encontros, notei 
em seus depoimentos um interesse em planejar novas formas de realizar as 
"obrigatórias" leituras, da possibilidade de utilizar os exercícios que realizamos com 
seus alunos e transformar esse momento numa experiência artística. Isso nos 
mostra, assim como defende MACHADO, que "antes de mais nada, para 
compreender a atividade criadora da criança e respeitar suas imagens internas, o 
professor precisa conhecer e expressar suas próprias imagens internas." 
(1989:201). 

As três professoras que permaneceram confessaram sentirem-se cansadas e muitas 
vezes desanimadas em continuar com a oficina, devido a sobrecarga de trabalho e 
o não reconhecimento do esforço no dia-a-dia na escola. Disseram que, o que as 
impulsionam aos encontros é o reconhecimento que aquilo que falamos, vivemos e 
experimentamos enriquece sua prática pedagógica. "Tudo isso faz com que se 
reafirme o pressuposto de que o ensino de arte é fator contribuinte na formação do 
cidadão sensível e responsável, e que se reafirme também a necessidade do 
vivenciar (fazer) para alcançar esse aprendizado. (STRAZZACAPPA, 2008:88). 
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