
As histórias que contamos

Uma das formas mais antigas de ensinar é por meio de narrativas. O filósofo alemão Walter 
Benjamin, importante pensador do século XX, dizia que o primeiro conselheiro das crianças e 
da humanidade é o conto de fadas. É pelas histórias que contamos que as crianças têm acesso 
aos costumes de seus antepassados, aos valores de seus pais e de seus pares, às ideias que 
circulam, em maior ou menor intensidade, no mundo dos adultos. Em suma, contar histórias 
é educar, e isso vale para as histórias que contamos e para a literatura infantil.

A decisão sobre o conjunto de narrativas com as quais as crianças terão contato, bem como 
sobre o momento adequado para que isso aconteça, quase sempre recai sobre um mesmo 
conjunto de pessoas: professores, tutores, pais e mães, avós – e as motivações podem ser 
diversas. Um professor, por exemplo, escolherá textos conforme sua adequação àquilo que 
ele pretende trabalhar com a turma em sala de aula. Pode ser uma escolha baseada no tema 
de um projeto, em um determinado conjunto de elementos linguísticos que aquele texto 
apresenta e que estão sendo trabalhados nas aulas de Gramática, na necessidade de chamar 
a atenção para um fato ou um assunto importante naquele momento ou, ainda, uma escolha 
pautada pelo incentivo ao gosto dos alunos pela leitura. 

Nenhuma dessas motivações é incorreta, apesar de, muitas vezes, as decisões acabarem 
por se tornar muito burocráticas, chegando mesmo a extinguir o direito das crianças de, 
eventualmente, escolher aquilo que gostariam de ler ou de ouvir. Não se trata aqui de abolir, 
então, os mecanismos de escolha dos livros tais como os conhecemos, mas de aproveitar 
este momento para repensar essas práticas e encontrar outros meios de cultivar a leitura e 
as narrativas orais.

A escola deve continuar com suas indicações e exigências, fomentando e instrumentalizando 
a leitura. A isso, pode-se somar um esforço familiar de compartilhamento de histórias: Quais 
são os “causos” contados pelos avós? Quais acontecimentos da infância dos pais são de 
conhecimento das crianças? Os professores podem fazer disso um novo conjunto de leituras, 
uma nova oportunidade para conhecer melhor seus alunos, justamente no momento em que 
a presença física está impedida por força maior.
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Desse esforço também pode nascer outro trabalho: o da conscientização sobre a própria 
história. Ora, as crianças de hoje são também testemunhas do momento que vivemos, 
cujo significado só poderá ser compreendido depois que tudo isso passar. Em uma situação 
inédita como esta, recorrer à literatura é uma ótima forma de imaginar também o mundo 
que queremos construir e de estabelecer outra relação com a passagem do tempo. A leitura e 
a contação de histórias são, em certo sentido, uma forma de suspender o presente e se lançar 
sobre uma temporalidade diferente, que é a da narrativa. Curiosamente, é nesse afastamento 
que conhecemos e entendemos melhor o presente. Talvez um dia nos lembremos do episódio 
que estamos vivendo como um hiato do convívio social que promoveu, em alguma medida, 
uma onda de proliferação das narrativas.

Na Inglaterra, as crianças, isoladas em suas casas, desenham arco-íris e os expõem nas 
janelas, algo que passará a fazer parte da memória daquele país. É possível crer, assim, que 
nos gestos mais sutis dessa nova rotina nos encontramos novamente com a beleza das coisas. 
E essa será a história que elas contarão sobre os dias em que foi preciso ficar em casa para 
se proteger de um vírus.


