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A literatura desempenha um papel
fundamental na formação dos indivíduos,
sendo capaz de torná-Ios criativos e críti-
cos. Ao ler, a imaginação começa a traba-
lhar, o encantamento surge e o resultado é
sempre positivo. Alguns apaixonados pela
leitura tiveram a ideia de expandir os co-
nhecimentos e compartilhar com a comu-
nidade. A milenar arte de contar histórias
tem sido retomada nos últimos anos por
educadores, atores e pessoas de diversas
formações, que passaram a unir a sabe-
doria adquirida ao afeto, com o objetivo
de partilhar o conhecimento por meio das
narrativas. O saber artístico pode ser de-
senvolvido por quem estiver interessado,
contanto que haja preparação e paixão
pelo que se faz.

A niteroiense Bia Bedran, formada
em musicoterapia e educação musical,
é pioneira em divulgar a arte de contar
histórias. Com a tese de mestrado "An-
cestralidade e Contemporaneidade das
narrativas orais: a arte de cantar e contar
histórias", Bia leva seus projetos ao nível
acadêmico como forma de propagar a arte
milenar. O talento foi descoberto ainda
na infância, enquanto escrevia crônicas,
poesias e músicas. Foi atriz e compositora
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do "Quintal Teatro Infantil", na década de
70, e passou por grandes escolas de ato-
res e teve companhias importantes para
o desenvolvimento dos trabalhos. A des-
coberta pelo encanto da narrativa surge
como ponto chave para disseminar a ação
pedagógica e artística.

Já com o título de contadora de his-
tórias, Bia comandava o programa "Era

uma vez", na TV Educativa, ainda na dé-
cada de 70, integrava o "Bloco da Palho-
ça" nos anos 80 e participava do progra-
ma "Canta Conto" na Tv Educativa, entre
1987 e 1994, de São Paulo. Na TV Cultura
esteve presente em "Lá vem a História",
até 1996. Unir música, literatura e arte
são focos do desenvolvimento dos proje-
tos de Bia Bedran.
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