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RESUMO 

     A pesquisa “Eu conto, tu contas... Histórias para quem tem história” foi 

desenvolvida com educandos e professores da EJA - Educação de Jovens e 

Adultos. De natureza qualitativa, a pesquisa procurou verificar quais as contribuições 

da arte de contar histórias para o processo de ensino-aprendizagem desta 

modalidade de ensino. Para tanto, buscou referências em autores relacionados tanto 

a práticas e teorias de ensino como à arte de contar histórias: Shulman, Mizukami, 

Freire, Fromm, Haddad, di Piero, Bettelheim, Bosi, Machado, entre outros. Foi 

realizada também uma intervenção com histórias que abordou desde o próprio ato 

de contá-las, passando por questões de formato até a sua relação com o ensino e a 

vida. Esse processo se deu através de encontros com duas turmas da EJA. A 

metodologia utilizada para a análise foi o estudo do material de registro feito em 

fotos, DVD, produção escrita e observação direta dos encontros. Nos resultados, 

buscou-se observar aspectos das relações estabelecidas entre os diversos membros 

dos grupos, principalmente professores e educandos, e também suas relações com 

conceitos e ideias que permeiam os atos de ensinar e aprender. 

 

 

Palavras-chave: Arte de Contar Histórias; histórias de vida; EJA – Educação de 

Jovens e Adultos; ensino-aprendizagem. 
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SUMMARY 

 

      The research Eu conto, tu contas…Histórias para quem tem história has been 

developed with students and teachers of Youth and Adults. Qualitative in nature, the 

survey sought to determine the contributions which the art of storytelling to the 

process of teaching and learning of this type of education. For this purpose, 

references in writers sought related to both practice and theory of teaching as the art 

of storytelling: Shulman, Mizukami, Freire, Fromm, Haddad, di Piero, Bettelheim, 

Bosi, Machado, among others. Was also carried out an intervention with stories that 

range from the very act of them has, through  format issues related to their teaching 

and life. This process occurred through meetings with two groups of adult education. 

The methodology used for the analysis was to study the material record made in 

photos, DVD, writing and direct observation of meetings. In the results, we attempted 

to observe aspects of the relations existing between the group members, especially 

teachers and students, and also its relations with concepts and ideas that permeate 

the acts of teaching and learning. 

 

 

Keywords: Art of Storytelling; life histories;  EJA - Youth and Adult Education; 

teaching and learning. 
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PRIMEIRO TECIDO OU INTRODUÇÃO 

     Essa pesquisa é feita de histórias. Era o ano de 2005 e, pela primeira vez, eu 

entrava numa sala de aula da Educação de Jovens e Adultos. Eu estava ali para 

contar histórias. ‘Contar histórias?!’ Era o que as dezenas de pares de olhos que eu 

tinha diante de mim, com retinas já um tanto fatigadas, me perguntavam. E, 

infelizmente ou felizmente, a resposta era positiva. Cumprimentei a todos com um 

‘Boa noite’ e expliquei o trabalho como fazendo parte de um projeto chamado “Rede 

Cultural nas Escolas da Prefeitura de Diadema”. As fisionomias permaneceram 

impassíveis. Mesmo assim, solicitei que me ajudassem a remanejar as carteiras e as 

cadeiras. Não sei movidos por qual motivo me ajudaram e, em pouco tempo, 

tínhamos um semicírculo só de cadeiras, onde se acomodaram. Então, criei 

coragem e pedi licença para tirar os sapatos... ‘Será que aquilo era demais?’ Parecia 

que nada fazia muito sentido para eles. E tampouco para mim: ‘O que eu estava 

fazendo ali?’ Antes que eu pudesse pensar... fiquei descalça. Estava na hora de 

começar. Contei a primeira história: era Aracne, o mito grego. Foi um estranhamento 

geral. Nem Aracne... muito menos Atena, a deusa do conhecimento, faziam sentido. 

Mais tarde, fui entender a metáfora. É claro que a deusa do conhecimento estava 

distante deles, o conhecimento era um desconhecido. Felizmente, tinha trazido na 

‘maleta’ de meu repertório o ‘coroné’. E ele rapidamente mostrou que entendia do 

assunto. Dona Atena ficou ali boquiaberta, vendo seu ‘coroné’ tecer 

maravilhosamente, tal qual uma aracne das mais sábias e ardilosas. Quase pensou 

em transformá-lo numa aranha... mas sabiamente, resolveu aprender com o caipira. 

E com todos os outros personagens que se apresentavam.  

     E como a arte imita a vida ou a vida imita a arte, e criador e criatura se 

confundem, já completamente enredada por minhas histórias e personagens, fiz um 

caminho parecido com o de Atena, embora meu conhecimento jamais, em tempo 

algum, possa sequer ser minimamente comparado ao da divindade, comecei a 

escutar. Escutar o que queriam dizer aqueles olhares que eram uns diante de Atena 

e tão diferentes na presença do ‘coroné’. Mas, em momento algum, subestimei-os.  

Da escuta de seus olhares passei à escuta de suas palavras, e depois de seus 

corpos, dos contextos, dos pretextos e até dos silêncios. Tudo queria dizer, tudo era 

história. Muitas histórias eram simples como as do ‘coroné’, mas cheias de 
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sabedoria. Foi ali que comecei a construir uma parte importante da minha teia de 

saberes. 

     A cada encontro, a cada turma, fui propondo histórias que dialogassem com o 

que me contavam. Criei dinâmicas, busquei conceitos, leituras, conversas, músicas 

e todo tipo de interação que pudesse conferir cada vez mais significado aos 

encontros. 

     Aos poucos, durante os quatro anos de trabalho em Diadema, tudo foi ganhando 

uma forma. Não rígida, mas que tinha contornos, embora fossem maleáveis. Aliás, 

isso era o mais interessante: a capacidade de transformação e adaptação desse 

formato a cada nova turma e a cada novo encontro. 

     O interesse em tornar essa experiência matéria de minha dissertação, seguiu o 

impulso original da vontade de estabelecer o diálogo, o que havia conseguido. Mas 

isso já não acontecia mais porque, um certo dia, o projeto em Diadema deixou de 

existir sem mais considerações. Acabou. Ponto. Tudo: a dança, o teatro, o vídeo, a 

fotografia e as artes plásticas. Acabou a história: ‘EJA não precisa destas coisas’. 

     Políticas públicas à parte, o que eu havia vivido me dizia tantas coisas que eu 

precisava ir atrás de mais respostas para gerar mais perguntas e assim continuar 

nesta ‘espiral’ do aprendizado da vida. Além disso, queria estudar a experiência e 

expô-la, de modo que pudesse gerar outros projetos, porque realmente acreditava, e 

acredito, que as histórias pudessem e podem contribuir com a Educação de Jovens 

e Adultos. E assim cheguei à questão que deu origem a essa pesquisa.  

     Foi sugerido, então, por minha orientadora, que realizasse uma vez mais um 

trabalho semelhante. Dessa vez, de forma mais sistematizada em termos de uma 

questão de pesquisa que aglutinasse as contribuições dessa estratégia formativa 

para aprendizagens dos alunos.  

     Foi quando realizei a intervenção com histórias na EJA de Embu das Artes. Segui 

caminho semelhante ao trilhado em Diadema, mas respeitei a passagem do tempo 

que nos separava (final de 2008 para metade de 2010) e assentava as coisas de 

outra maneira, e também as características das turmas e pessoas que ora tinha 

diante de mim. E, mais que qualquer coisa, as características únicas de cada 
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experiência, de cada encontro. Era um olhar sobre o passado, mas com o frescor do 

momento. 

     Fui ao longo da pesquisa estudando as histórias, vendo, revendo e vendo mais 

uma vez. Assim, cheguei a uma outra história, o ‘caso’ de ensino. Era a história de 

todas essas histórias, que estava ali comigo o tempo todo sendo tecida sem que me 

desse conta. Volto, de certa forma, ao ponto zero quando tinha diante de mim os 

olhares dos educandos. Agora são professores que me olham, mas a pergunta é a 

mesma – ‘O que faço aqui?’ – Como não há carteiras entre nós, por conta da forma 

escolhida para se narrar esta história, peço que retirem tudo que possa atrapalhar 

esse nosso encontro: ‘Quero mais que contar uma história, quero estabelecer um 

diálogo entre nós. Que cada história ou trecho que eu conte ecoe dentro de cada um 

e possa acordar suas experiências. Eu conto, Tu contas... Histórias para quem tem 

história. Ah! Gostaria de avisá-los que já estou sem os sapatos!’ (Naquela época, em 

que entrei pela primeira vez na sala da EJA, embora já contasse histórias com os 

pés descalços, não havia uma razão especial, além de me sentir bem, e talvez uma 

leve intuição sobre algo que seria descoberto mais tarde. Hoje, sei que quando 

batemos com os pés no chão, acordamos os saberes da terra e nossos pés 

descalços, tal qual orelhas, escutam e permitem que esses saberes sejam contados 

aos homens). 

     Ah! E Atena, como deusa do conhecimento, já está a postos para nos levar por 

essa teia de saberes, mas agora em companhia de Aracne, do Coroné e de todas as 

vozes que forem surgindo nesse caminho. 

     A história, ou relatório de pesquisa está estruturado como segue: 

 Capítulo 1 – “Toma cuidado com o que dizes...” (Greene, 2001, p.139) ou 

Referencial Teórico 

 Capítulo 2 – Tentáculos ou Narração 

 Capítulo 3 – Teia ou Resultados  

 Último Fio ou Considerações Finais 



 

14 
 

 

Imagem 1 – Aracne e sua teia 
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CAPÍTULO 1 

 “Toma cuidado com o que dizes...” ou Referencial Teórico 

     As mudanças de cenários e contextos das relações humanas nas últimas 

décadas vêm exigindo da educação uma constante reformulação e, portanto, uma 

importante reflexão sobre seu papel no mundo de hoje. O sujeito que deve ajudar a 

formar é outro. A forma de se trabalhar o conhecimento também é outra. Tudo deve 

ser revisto e questionado, novos modelos devem ser experimentados e analisados. 

Não existe uma demanda específica (por isso a dificuldade), com tais e tais 

conhecimentos, habilidades e atitudes, muito mais do que isso é preciso ajudar a 

constituir um ser humano desperto para sua vontade e capacidade de sempre 

aprender (diferente do interessado em sempre acumular informações e dados) e 

consciente para escolher quais serão seus aprendizados durante a vida. Isso 

depende necessariamente dos professores que apresentarão os diversos saberes 

para os indivíduos em formação. Os profissionais do ensino precisam ter, então, 

uma base de conhecimentos que os possibilite construir a mesma ideia dentro de si, 

de que o aprendizado da docência também se dará dia-a-dia, ao longo de toda sua 

existência.  

Ao se considerar aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência 
como processos que se desenvolvem ao longo da vida, a formação inicial 
do professor deve ser destacada como um momento formal em que 
processos de aprender a ensinar e aprender a ser professor começam a ser 
construídos de forma mais sistemática, fundamentada e contextualizada. 
(MIZUKAMI, 2006, p. 04) 

     Se esta é a preocupação com o docente de um modo geral, o desafio se coloca 

ainda maior quando se trabalha com a modalidade Educação de Jovens e Adultos. 

Essa dificuldade pode ser bem observada e entendida através do histórico da EJA, 

que nos revela o quão precária ainda se encontra esta modalidade.   

     O histórico da EJA, que a mostra ainda tão debilitada e distante de propostas 

condizentes com o verdadeiro aprendizado de seus educandos, então, dá suporte 

para uma intervenção que tente buscar caminhos outros que não aqueles que visem 

apenas conhecimentos utilitários. O trabalho com histórias que foi desenvolvido na 

EJA, com uma prática voltada ao desenvolvimento humano, num sentido mais 

amplo, envolvendo questões mais subjetivas e particulares de cada um, aparece 

neste contexto. Disso, seguiu-se uma análise, que é a presente pesquisa, que pode 
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ser chamada, segundo Shulman, de ‘caso’ e que vem revelar diferentes aspectos de 

uma experiência de ensino, podendo contribuir para reflexões, tanto para esta 

modalidade como para a educação de um modo geral. 

     Assim, amarramos o tripé de embasamento deste trabalho: histórico da EJA; as 

histórias e as histórias de vida trabalhadas na EJA; e o ‘caso’ de ensino voltado ao 

professor. Tudo é história, um olhar sobre o passado, que nos ajuda a entender 

como as coisas se dão, se estabelecem e finalizam/ou se transformam. E Shulman 

nos ajuda a compreender: 

Nós não aprendemos a partir da experiência; nós aprendemos pensando 
sobre nossa experiência [...] Um caso toma material bruto de experiência de 
primeira ordem e coloca-a narrativamente em experiência de segunda 
ordem. Um caso é uma versão relembrada, recontada, reexperenciada, e 
refletida de uma experiência direta. O processo de relembrar, recontar, 
reviver e refletir é o processo de aprender pela experiência (SHULMAN, 
1996, apud MIZUKAMI, 2004). 

     O autor define bem o seu foco em aprendizagem da docência, assim seu 

pensamento está a serviço de explicar como os ‘casos’ de ensino podem contribuir 

para este fim especificamente. Razão pela qual aqui se encontra. Mas pode-se fazer 

alguns ajustes à fala de Shulman (2004), se pensando em histórias e histórias de 

vida, no caso dos educandos da EJA, e também no histórico da EJA. Em cada 

situação, a ‘experiência’ tem uma abordagem diferente da outra. De toda forma, o 

que nos interessa é o que parece unir esses três tipos de história: é o elo que 

apresentam entre história e aprendizado. 

     Cada uma dessas três ‘histórias’ é tratada aqui em detalhes para que se possa 

compreendê-las de forma independente e ao mesmo tempo seja possível compô-las 

num todo que sustenta e inspira este trabalho. 

     Iniciaremos com o pensamento de Shulman (1986) que começa com a  Base de 

Conhecimento para o Ensino. O entendimento da Base proposta por Shulman, que 

inclui o conceito de ‘caso’ de ensino e sua aplicação, norteará a leitura dessa 

dissertação. O título já nos mostra a que veio e seria apropriado, fosse qual fosse a 

área da pesquisa realizada, uma vez que um estudo dessa natureza está inserido 

num contexto maior, todo ele fundamentalmente voltado para o conhecimento do 

ensino, que é a academia. 
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     Especificamente neste caso é ainda mais apropriado, por tratar-se de uma 

experiência que ocorreu dentro dos limites de uma instituição de educação. No 

entanto, será apenas um fio que ajudará na apresentação das ideias, sem o intuito 

de guiar pensamentos. É preciso manter e avivar as conexões com as próprias 

experiências vividas, com as próprias histórias que são o sentido e propósito maior 

destas palavras.   

     A Base de Conhecimento para o Ensino proposto por Shulman começa com a 

seguinte questão: 

O que um professor precisa saber para ser professor? O que um professor 
de matemática (ou de história, de biologia, de química, de literatura 
estrangeira, dos componentes das séries iniciais do ensino fundamental 
etc.) deve saber de forma a ingressar na profissão com um repertório 
mínimo que lhe possibilite, a partir dele, novas construções e novos 
conhecimentos (MIZUKAMI, 2004). 

    Isso implica o desenvolvimento de saberes de diferentes naturezas. Shulman 

apresenta algumas categorias onde agrupou o que considera como conhecimentos 

essenciais para a compreensão, o exercício e o desenvolvimento do ofício de 

ensinar: conhecimento do conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral e 

conhecimento pedagógico do conteúdo. Todos se interrelacionam, constituindo 

aquilo que chamou de base de conhecimento para o ensino. 

     O conhecimento do conteúdo específico refere-se aos fatos, conceitos, 

procedimentos, etc da área específica em que leciona e de todas as outras que a 

compõe. 

     No caso do trabalho realizado com a EJA, do qual estamos tratando neste 

estudo, o conhecimento específico seriam os fatos, os conceitos, os processos, os 

procedimentos etc., da Arte de Contar Histórias e das áreas que a constituem como 

a sua história, o uso da linguagem, a interpretação cênica, a comunicação, etc. 

     O conhecimento pedagógico geral está relacionado aos próprios atos de ensinar 

e aprender. Como ocorre o processo de ensino-aprendizagem e quais são as suas 

variáveis de acordo com as características dos educandos, da situação e de todo 

contexto sócio-econômico-cultural que o envolve. 

     Pensando no trabalho de histórias com a EJA, seriam as compreensões de como 

se processa o aprendizado na população de jovens e adultos especificamente, de 
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quais são seus limites e possibilidades, a priori; de suas características individuais, 

de grupo; e também num outro âmbito, como se dão suas relações em termos das 

comunidades e culturas que vivenciam, etc. 

     Na categoria de conhecimento pedagógico de conteúdo, Shulman (1986) diz 

serem as representações mais úteis, as melhores analogias, ilustrações, exemplos, 

explanações e demonstrações para a maioria dos tópicos regularmente ensinados 

de uma área específica, além das concepções e pré-concepções que estudantes de 

diferentes idades e repertórios trazem para as situações de aprendizagem. 

      Uma frase ouvida, durante um encontro para apresentação de histórias para 

educandos da EJA, em Diadema, ilustra bem as ‘concepções e pré-concepções’: “A 

senhora vai desculpá, mas nós tamo aqui pra aprendê a lê e escrevê.” 

     A frase não é reveladora apenas do pensamento dos educandos, mas de muitos 

da comunidade EJA. No entanto, também não se pode generalizar. De todo jeito, 

isso reflete na forma como construíram a sua ideia em relação ao aprendizado e ao 

que julgam ser importante aprender. Enfim, é preciso fazer uma cuidadosa 

interpretação e deve-se levá-la em consideração na busca por uma melhor forma de 

conduzir o processo de ensino-aprendizagem, neste caso, das histórias. 

     Isto é apenas um exemplo. Mas dá dimensão de quão vasto é o universo que 

Shulman (1986) chamou de conhecimento pedagógico do conteúdo. Sem esquecer 

do repertório de representações que também compõe esta categoria... podemos 

citar várias associações que foram utilizadas durante o trabalho da Arte de Contar 

Histórias com a EJA, agora fazendo referência ao que foi realizado em Embu das 

Artes: por exemplo, para se compreender o conceito de estudar foi feita a leitura do 

texto ‘O ato de estudar’, de Paulo Freire (anexo 1). Em seguida, para exercitar o 

próprio ato de estudar, aproveitando a ideia explorada no próprio texto elencamos 

uma série de problemas do dia-a-dia e nos pusemos a solucioná-los. Cada qual 

dava uma solução. Depois de entendida a ‘brincadeira’, as soluções passavam a ser 

as mais “mirabolantes”, mas sempre respeitando o caminho ‘problema-estudo-

solução’. Depois, mais outra representação do que é estudar, esta feita a partir de 

leituras que eram interrompidas no momento do ‘conflito-problema’ maior das 

histórias para que os educandos propusessem o desfecho. Colhidos vários 
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desenlaces, era lida a ‘solução’ do próprio autor (que não raro deixava a desejar, em 

vista das soluções propostas pelos educandos). 

     Foram diversas as formas de tratar os mais variados assuntos. Histórias foram 

contadas, lidas, encenadas, inventadas; músicas ouvidas, discutidas, interpretadas e 

cantadas; jogos e brincadeiras foram propostos... cada atividade com um propósito 

determinado, tecendo práticas e pensamentos que possibilitassem a compreensão 

desta arte pelos educandos. Sempre tentando alinhavar histórias, estudos e leituras, 

para conferir significado a tudo isso, como propõe Bruno Bettelheim (1980), autor de 

‘A Psicanálise dos Contos de Fadas’. Estas atividades estão detalhadas no capítulo 

de descrição do processo. 

Trata-se de conhecimento de importância fundamental em processos de 
aprendizagem da docência. É o único conhecimento pelo qual o professor 
pode estabelecer uma relação de protagonismo. É de sua autoria. É 
aprendido no exercício profissional, mas não prescinde dos outros tipos de 
conhecimentos que o professor aprende via cursos, programas, estudos de 
teorias, etc. (...) a experiência está presente em todo processo de raciocínio 
pedagógico e é condição necessária (embora não suficiente) para 
construção do conhecimento pedagógico do conteúdo por parte do 
professor (MIZUKAMI, 2004, p. 213-231). 

 

     Certamente, reside aí uma das principais contribuições da presente pesquisa. 

Com uma abordagem detalhada de toda prática desenvolvida nos encontros, 

enumerando e explicando cada uma das dinâmicas adotadas, suas razões e 

procedimentos, seguidas de posterior análise, é possível perceber a natureza 

singular desse conhecimento tão fiel a princípios, crenças, valores, histórias de vida, 

compreensões, dúvidas e um conjunto infinito de subjetividades que desenham a 

identidade única de seu autor/gestor.  

     Dando continuidade ao pensamento desenvolvido por Shulman (1996, apud 

MIZUKAMI, 2004) e para reiterar a importância do presente trabalho, seguem aqui 

as quatro principais fontes para construção da base de conhecimento para o ensino: 

os conteúdos das áreas específicas de conhecimento; os materiais e as estruturas 

organizacionais; a literatura referente a processos educacionais e seus fundamentos 

normativos, filosóficos e éticos e, por fim, a sabedoria da prática, a fonte menos 

codificada de todas.  
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     Como já colocado, os encontros que originaram a presente pesquisa foram 

plenos de exemplos para compreensão do que vem a ser conhecimento pedagógico 

do conteúdo. Mas a prática vai além deste conhecimento. Para que se entenda o 

conjunto de ações propostas no trabalho, estudaremos o raciocínio pedagógico, 

modelo também proposto por Shulman (1986). 

     Este raciocínio está ligado à base de conhecimento para o ensino e também às 

ações educativas, e nos mostra como os conhecimentos são acionados, 

relacionados e construídos, durante o processo de ensino-aprendizagem. Ocorre 

sob a batuta do professor e envolve seis processos do ato de ensinar: compreensão, 

transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova compreensão.  

    A compreensão é o início de tudo. Não há ensino sem ela. É preciso, para ser 

professor, ter um conhecimento especializado de alguma área e das que a cercam.  

     A transformação é o processo que responde à questão fundamental do ensino, 

da ideia compreendida por um especialista, no caso o professor, e que deve ser 

compreendida por um estudante. Isso só pode ocorrer se a ideia ganhar formas 

acessíveis à capacidade de compreensão daquele que deve aprender. Este 

processo inclui quatro sub-processos: interpretação crítica, representação, seleção e 

adaptação. 

Todo ensino contém uma tensão fundamental entre ideias tais como elas 
são compreendidas por especialistas de uma disciplina e como elas devem 
ser compreendidas por crianças. Professores explicam ideias complexas a 
crianças oferecendo-lhes exemplos, analogias ou metáforas, contando-lhes 
histórias ou oferecendo demonstrações, construindo pontes entre a mente 
da criança e a compreensão mais desenvolvida na mente do professor. 
(SHULMAN, 1996, apud MIZUKAMI, 2004). 

 

     É preciso que haja uma interpretação crítica de um determinado assunto, com 

análise de seus propósitos educacionais para se encontrar uma forma acessível de 

abordá-lo, uma representação. Em seguida, faz-se a seleção, a escolha de como 

será trabalhada esta representação. E todo processo deve levar em consideração as 

características dos educandos e do grupo como um todo, para daí realizar a 

adaptação necessária. 

     Voltando à pesquisa e ao ‘Ato de Estudar’: através de uma interpretação crítica, 

foi feita uma análise dos propósitos educacionais de se abordar o assunto ‘estudar’, 



 

21 
 

por exemplo, numa turma em que o conteúdo específico é a Arte de Contar 

Histórias. Então, encontra-se uma representação, no caso o texto ‘O Ato de 

Estudar’, de Paulo Freire (1983). Em seguida, fez-se a seleção, escolhendo a 

maneira como este texto será trabalhado: primeiro, leitura; segundo, discussão; 

terceiro, experimentação da ideia principal do texto ‘problema-estudo-solução’, a 

partir da busca de soluções para problemas do dia-a-dia; quarto, experimentação da 

ideia principal do texto ‘problema-estudo-solução’, a partir da busca de desfechos 

para histórias. A adaptação de certa maneira já está embutida no processo como 

um todo: são educandos da EJA; existe uma preocupação com a leitura e com o 

estudo; há uma concepção equivocada com relação ao conteúdo de aprendizagem 

que não favorece o trabalho com histórias. Assim, o assunto, o texto escolhido e a 

forma de se trabalhar já se ajustam ao público, ao contexto e às concepções.  

     Instrução é tudo que se pode observar do desempenho de um professor no 

exercício de seu ofício: como lida com os educandos, como desenvolve atividades, 

individuais ou em grupo, como coordena as atividades, suas explicações, seus 

questionamentos, as propostas de discussões, etc. Seria tudo que a câmera poderia 

registrar, com direito a zoom em todos os detalhes, pegando os 360º da sala em que 

a atividade ocorria e mais as situações que ocorriam extraclasse.  

     Avaliação é uma constante percepção do andamento do trabalho. Se está 

ocorrendo a compreensão, se existem dúvidas... E inclui, também, a avaliação mais 

formal e sistematizada. 

     Reflexão é um olhar atento do professor sobre as ações educativas 

desenvolvidas, fazendo revisão e análise crítica do seu desempenho, com base em 

evidências. É o desenvolvimento desta dissertação, por exemplo. 

     Nova compreensão é a última etapa de um processo que prepara o professor 

para iniciar uma nova. São compreensões tiradas da experiência vivida que foi 

planejada, cuidada, analisada e refletida e que dão uma nova visão, uma nova 

percepção deste todo que envolve o ensino e a aprendizagem. Equivale a 

compreensão que ocorrerá ao término deste estudo. É uma nova visão do todo, um 

entendimento que vai acontecendo no curso do processo e se conclui após a 

reflexão.  
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     E aqui se coloca mais uma parte importante do pensamento de Shulman (1986) 

para compreensão das análises e pesquisa realizadas. Depois de discorrer sobre a 

base de conhecimento para o ensino e sobre o raciocínio pedagógico, ambos 

explicando muitos procedimentos adotados durante a execução da intervenção, é a 

vez dos ‘casos’ de ensino. 

     Esta é uma ideia que muito se aplica ao trabalho realizado nesta pesquisa. Pois 

tendo sido gerado em bases eminentemente práticas e seguido de cauteloso estudo 

sobre estas, pode ser caracterizado como um ‘caso’. Isto é, como se realizou uma 

intervenção a partir de encontros práticos nos quais se trabalhou com os educandos 

a partir de ‘histórias’ e em seguida tendo-se iniciado uma pesquisa teórica com 

vistas a analisar a experiência;  parece não restarem muitas dúvidas quanto à 

pertinência da aplicação do conceito proposto por Shulman (1986).  

     Com evidente preocupação quanto ao papel fundamental da experiência no 

ensino da docência, sem ao mesmo tempo jamais afastar-se da teoria, o autor irá 

defender, aí, a utilização de ‘casos’ de ensino. Eles seriam uma ponte segura para 

realizar esta travessia. 

     Um ‘caso’ é uma narrativa sobre uma experiência com ensino. Assim, está 

realmente na fronteira entre a prática e a teoria. Mas é preciso ter cuidado: “um 

evento pode ser descrito; um caso deve ser explicado, interpretado, questionado, 

dissecado e rearranjado” (SHULMAN, 1996, apud MIZUKAMI, 2004). 

     O estudo de ‘caso’ traz situações só possíveis a partir da combinação 

experiência-narrativa: as práticas podem ser sistematizadas e compreendidas; o ato 

de escrever torna o professor ativo de sua própria compreensão; conhecimento de 

eventos específicos pode ocorrer através de documentos e descrições; um só caso 

pode relacionar-se a múltiplas categorias e etc. 

     Além disso, um ‘caso’ é uma forma de partilhar uma experiência que pode ser 

discutida e rediscutida, vista e revista por um número infinito de pessoas que podem 

a partir daí organizar, refletir e compreender suas próprias vivências.  

     As conduções e abordagens possíveis a partir dos casos são inúmeras. Um caso 

torna público um acontecimento e transfere o conhecimento de uma esfera particular 
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para algo mais amplo [...]. Nós, assim, nos movemos da reflexão individual para uma 

reflexão mediada socialmente, da introspecção para a conversação (SHULMAN, 

1996, p. 205, apud MIZUKAMI, 2004). 

     A partir do momento em que foi iniciada esta narrativa, a experiência vivida 

começou a sair de suas dimensões originais, mais locais e estreitas, com propósitos 

mais circunscritos, para se alinhar a conceitos e fundamentos teóricos de diversos 

autores e a leis gerais estabelecidas.  

     Ao longo da narrativa, vai-se separando as partes do todo e assim é possível 

olhá-las uma a uma. A análise e compreensão das partes é essencial para entender 

o todo e, aí sim, é possível relacioná-las. “Ao analisar um caso ou ao escrever um 

caso o professor/futuro professor se torna um agente ativo de sua própria 

compreensão. Os casos são inerentemente reflexivos” (MIZUKAMI, 2004). 

     É preciso refletir sobre o todo e as partes. Alinhá-las, realinhá-las, justapô-las... 

No princípio, o que se tem é um bloco/todo: novamente exemplificando, é a 

experiência com a EJA, a partir de histórias e ponto. Depois vai se percebendo sua 

composição. O número de encontros. As propostas e razões para cada encontro. As 

dinâmicas estabelecidas. Os padrões, as dissonâncias. E cada parte, por mais 

particular... altera o todo. É outra visão que se vai formando.  

     O que era só de Sinval... ou de Valdenir... ou de Maria Ana... ou de Josenilto... 

começa a encontrar eco entre seus pares e no mundo. A distância entre a produção 

oral e a escrita de Josenilto é semelhante à de Valdenir, mas é completamente 

diversa da de Maria Ana que tem algo a ver com a de Cleyton; o que Adelino pensa 

sobre histórias é bem diferente do que Crisvam amarga em sua recordação; a 

percepção de Crisvam em relação à organização em roda destoa da fala de Luan, 

que sente-se à vontade para fazer um ‘protesto’; um professor faz um desenho para 

uma educanda, mas não participa das atividades, uma professora diz que já 

escreveu muito nessa vida e cruza os braços... e o aprendizado? Que relação um 

professor e outro possuem com o aprendizado?; Sinval é um educando que 

praticamente não fala. Como saber se aprende? Ao menos, se entende? Ele exige 

outra escuta. Outra percepção. Outra interação (ele nos possibilita a aprendizagem 

de um outro conhecimento pedagógico do conteúdo); e o que dizer das fotos do 
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processo dos ensaios em que é difícil encontrar a que não tenha um sorriso – isso é 

relevante num processo de ensino? Podemos considerar os sorrisos? Em que bases 

teóricas encaixo o sorriso? 

     São situações, pessoas, contextos infinitos que aconteceram durante os 

encontros da intervenção que nos possibilitam investigar o humano das relações, o 

conhecimento do humano. São histórias que nos possibilitam aprender. 

Como coloquei anteriormente, o caso de uma matéria é um gênero 
particular de caso, não o único tipo de caso. Eu estou convencido, no 
entanto, que por meio de experiências baseadas em casos de outros, eles 
devem aprender a analisar o fluxo da experiência para a estrutura dos 
casos. Eles devem aprender uma sintaxe, uma gramática dos casos, que 
oferece um conjunto de termos com os quais eles podem organizar e 
analisar suas compreensões da experiência. Se eles podem ver a estrutura 
nos casos que eles leem, eles podem começar a ver a estrutura dos casos 
em suas próprias experiências vividas (SHULMAN, 1996, p. 202, apud 
MIZUKAMI, 2004). 

     Se o professor aprende também através de narrativas não será difícil entender o 

trabalho desenvolvido com histórias com a Educação de Jovens e Adultos e que 

originou a presente pesquisa. Ressaltando: o processo de relembrar, recontar, 

reviver e refletir é o processo de aprender pela experiência (SHULMAN, 1986, p. 208 

apud MIZUKAMI, 2004). 

     O Homem precisa nomear suas experiências com os outros e com o mundo, para 

os outros e para si mesmo. Esse nomear se dá através dos símbolos que 

possibilitam contar/comunicar pensamentos e sentimentos. “É inegável que o 

pensamento simbólico e o comportamento simbólico estão entre os traços mais 

característicos da vida humana e que todo progresso da cultura humana está 

baseada nessas condições” (CASSIRER, 1994, p. 3). 

     Assim, é possível entender a presença constante da narrativa na história do 

Homem. O mito de Mnemósine e Chronos representa a ideia da volta ao que foi 

vivido. Tudo aquilo que é vivido por Chronos, deus insaciável do Tempo, é revisitado 

por Mnemósine, deusa da Memória. Mas essa volta precisa ser simbólica (que é a 

narrativa) porque a experiência em si não existe mais.  

     No ‘Em Busca do Tempo Perdido’, Marcel Proust cria sete volumes, tentando 

evocar a sensação causada por uma colherada de Madalena mergulhada em uma 

taça de chá.  
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     Mas no mesmo instante em que aquele gole, de envolta com a as migalhas de 

bolo tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em 

mim (PROUST, 1948, p.45). 

De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava ligada ao 
gosto do chá e do bolo, mas que ultrapassava infinitamente e não devia ser 
da mesma natureza. De onde vinha? Que significava? Onde apreendê-la? 
Bebo um segundo gole em que não encontro nada demais que no primeiro, 
um terceiro que me traz um pouco menos que o segundo. É tempo de parar, 
parece que está diminuindo a virtude da bebida. É claro que a verdade que 
procuro não está nela, mas em mim (PROUST, 1948, p. 45). 

    A busca incessante para recuperar, ou até mesmo por querer eternizar uma 

sensação, um instante de vida, fica evidente na extraordinária narrativa do autor 

como no monumental número de páginas que compõem esta obra. Além disso, a 

aceitação, o reconhecimento e a sua repercussão parecem dizer o quanto este 

sentimento é compartilhado pelos Homens. 

    Assim, sendo um ser simbólico, o Homem está sempre querendo dizer, sempre 

narrando, contando algo. O Homem é um contador de histórias. Do mais breve 

suspiro ao mais eloquente dos berros: tudo conta.  Trabalhar com a narrativa, então, 

é trabalhar com uma das características que lhe é própria. 

     Além disso, “o Homem não pode fugir à sua própria realização. Não pode senão 

adotar as condições de sua própria vida. Não estando mais num universo puramente 

físico, o homem vive em um universo simbólico” (CASSIRER, 1994, p. 2). 

     Trabalhar com histórias é contar e ouvir tudo que tem pra contar: seus gestos, 

seus olhares, sua movimentação pelo espaço, seus hábitos, suas crenças, suas 

roupas, seu jeito de falar, o que falam (e principalmente) o que deixam de falar e 

tudo aquilo que inventam e ‘desinventam’ para poder viver. Além disso, aprendendo 

a escutar histórias, aprende-se a contar as próprias. É um processo de 

conscientização daquilo que contam e vivem. É o caminho para investigação de sua 

própria natureza. 

     O trabalho com histórias jamais cessa. Em cada minuto da elaboração desta 

dissertação, há um exercício contínuo de escuta e do contar. O que me contam os 

materiais de registros, as lembranças e a própria manipulação de todas essas 

coisas, de todas essas histórias? E como contar a história dessas histórias? São 

pensamentos trabalhados, talhados, esculpidos... a busca por exprimir com 
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máxima... Mesmo que a palavra não venha, ela viabiliza esse vasculhar no interior 

da alma.  

    A palavra é parte importante desse universo simbólico. “A palavra, mistério e 

redenção do homem, foi apenas o passo inicial de um itinerário infindo. Misteriosa 

quanto às suas origens, reconstituídas só por conjectura, a palavra permitiu uma 

eficiente transmissão de conhecimentos de geração a geração” (COSTELLA, 1978, 

p. 12).  

     Restringir o uso da palavra, na vida de nossos educandos ou de quem quer que 

seja, a um mero sistema de decodificação de sinais é subverter a sua função 

original, e é desconhecer também a natureza simbólica do homem. A utilização da 

palavra deve ser preenchida, plena de significado. “A aquisição de habilidades, 

inclusive a de ler, fica destituída de valor quando o que se aprendeu a ler não 

acrescenta nada de importante à nossa vida” (BETTELHEIM, 1980, p. 12).   

     A palavra precisa querer dizer, isto é, ter significado, tanto para quem a pronuncia 

como para quem a escuta. A única maneira de isso acontecer é estando, de alguma 

forma, relacionada com a história de um e de outro. Como saber, então, se a palavra 

que se quer dizer terá significado para o outro? Escutando sua história. É através 

das histórias que encontramos os sentidos. Não existe sentido nessa vida que não 

seja encontrado através de uma história. Mesmo que seja uma breve e pequenina 

história.  

     Dando continuidade ao caráter simbólico do homem e relacionando com a prática 

desenvolvida, o ficar em roda, em círculo, também utilizado nos encontros, para se 

escutar as histórias, traz uma importante simbologia, que vem de certa forma 

recuperar este Homem fragmentado de hoje. Segundo a Dra. M. L. von Franz 

(1964), como colocado no livro ‘O Homem e seus Símbolos’, com organização de 

Carl Jung, “o círculo expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, 

incluindo o relacionamento entre o Homem e a natureza” [...] “Ele indica o mais 

importante aspecto da vida – sua extrema e integral totalização.” 

     O ato de colocar-se em roda para ouvir histórias também traz um reviver da 

humanidade e faz com que as pessoas percebam quem são perante a vida e o 

mundo. É como se se reproduzisse uma situação e um tempo que já foi 
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incansavelmente vivido e revivido por seres humanos de todos os espaços e 

tempos. 

     Numa passagem do livro ‘Acordais – Fundamentos Teórico-Poéticos da Arte de 

Contar Histórias’, Regina Machado coloca bem esta imagem, quando explica esse 

estado de ‘encantamento’ que é percebido ao se escutar ou se viver uma história: 

“Eu pertenço a uma instância maior do que a vida que vivo todos os dias, habito um 

lugar com todos os seres humanos de todos os tempos” (MACHADO, 2002, p. 180). 

     Pensando em aspectos mais práticos, a estrutura da narrativa com começo, meio 

e fim, auxilia na organização da linguagem escrita e oral como um todo: desde 

simples frases até a elaboração das mais complexas ideias e elucubrações que 

possam ser produzidas pelas mentes mais inquietas. Voltando à narrativa já 

realizada: “se eles podem ver a estrutura nos casos que eles leem, eles podem 

começar a ver a estrutura dos casos em suas próprias experiências vividas” 

(SHULMAN, 1996, p. 202, apud Mizukami, 2004). 

     É importante pensar também no uso da palavra hoje para transmissão de 

informações. Vive-se a era da informação. Nunca se teve tanto acesso à informação. 

Aliás, existe “um excesso de informações que saturam a fome de conhecer, incham 

sem nutrir...” Assim, busca-se mais e mais informações porque “ela se esgota no 

instante em que se dá e se deteriora”. É a relação de consumo que se estabelece 

com a informação e consequentemente com a palavra. Daí, chega-se à narração: 

porque diferente da informação, ela “não se consuma, pois sua força está 

concentrada em limites como a da semente e se expandirá por tempo indefinido” 

(BOSI, 1994, p. 87). 

     Se a questão inicial, aqui colocada, diz respeito a como ajudar a constituir um 

indivíduo com vontade de aprender sempre (diferente do interessado em sempre 

acumular informações e dados) e Bosi (1994) se refere à narração como força 

concentrada em limites como a da semente que se expandirá por tempo indefinido, 

chega-se mais uma vez à pertinência e relevância do trabalho com histórias. 

     A leitura aqui proposta do histórico da EJA deve ser encarada, também, como a 

leitura de um grande ‘caso’ que narra uma longa experiência desta modalidade de 
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ensino. Ela certamente ajudará na reflexão e na compreensão sobre a necessidade 

(ou não) de se desenvolver pesquisas e estudos nessa área. 

História da EJA no Brasil 

    Conforme Maria Clara Di Pierro e Sérgio Haddad (2000), o primeiro registro de 

alguma ação voltada ao ensino de jovens e adultos de que se tem notícia, no 

período colonial, é o trabalho com indígenas e escravos, com o intuito de difundir o 

evangelho e também ensinar normas de comportamento e ocupações condizentes 

com o sistema colonial. Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, só 

apareceram informações sobre ações educativas com adultos no Império (2000). 

     Em 1824, data da I Constituição Brasileira, foi firmada a “garantia de instrução 

primária e gratuita para todos os cidadãos”. Porém, pouco foi feito, efetivamente, 

neste sentido. E, embora, ‘todos os cidadãos’ quisesse também dizer ‘os adultos’, a 

lei normalmente foi interpretada como se se relacionasse apenas às crianças. 

     Outra razão que também distanciou a lei de seu exercício foi o fato de apenas 

uma pequena parcela da população possuir cidadania. Assim, a lei restringia-se aos 

que eram considerados cidadãos. Índios, negros e a grande maioria das mulheres 

não estavam incluídos. 

     Além disso, foi criado um ato adicional em 1834 que delegava a educação básica 

às Províncias e a educação das elites ao Império. Assim, a maioria carente era 

responsabilidade de uma instância administrativa que possuía muito menos 

recursos. 

     Nestas condições, o resultado era pouco animador. Calcula-se que em 1890, 

apenas 250 mil crianças eram atendidas pelo sistema de ensino, numa população 

de aproximadamente 14 milhões. Neste período, a porcentagem de pessoas 

analfabetas com mais de cinco anos era de 82%. 

     Na Primeira República, com a Constituição de 1891, mais uma vez, foi reiterada a 

situação da educação no Brasil. Segundo Di Pierro e Haddad, à União novamente 

reservou-se a educação da elite, voltada principalmente ao secundário e ao ensino 

superior; e às Províncias foi destinado o ensino elementar (2000, p.109). 
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     Apesar das condições pouco favoráveis, este foi um período em que muito se 

pensou em termos de reformas educacionais. Embora nada de efetivo tenha sido 

feito por falta de recursos destinados a este fim. O número de analfabetos, em 1920, 

representava 72% da população acima de cinco anos (CENSO, 1920). 

     Até então, não havia um pensamento pedagógico ou políticas públicas 

específicas para educação de adultos. E a preocupação com a educação das 

camadas populares que começava a se fazer mais presente nas cidades, era 

normalmente em relação às crianças. 

     É preciso ressaltar que, em 1920, a população e educadores fizeram movimento 

por uma educação de qualidade e por um maior número de escolas. Isso, de certa 

maneira, criou condições à implementação de políticas públicas para educação de 

adultos. 

     Os baixos índices de escolarização do Brasil em relação à América Latina e ao 

mundo, também começaram a preocupar as autoridades que se viram obrigadas a 

repensar esta situação. 

     A Revolução de 1930 reformula o papel do Estado, que ganha força em nível 

federal. A Constituição de 1934 vai corresponder a este novo Estado, propondo um 

Plano Nacional de Educação que seria de total responsabilidade do governo federal. 

Agora, com as ações e as responsabilidades mais definidas e uma receita para sua 

manutenção e desenvolvimento. 

     No final da década de 1940, a educação de jovens e adultos começava a fazer 

parte da política nacional, recebendo um tratamento particular. Nessa época 

também 25% de recursos do Fundo Nacional de Ensino Primário passava a ser 

destinado à EJA. 

     Di Pierro e Haddad (2000) lembram que a UNESCO, criada em 1945, após a 

guerra, chamava a atenção para o papel da educação no que diz respeito às 

desigualdades entre os países, e destacava a importância da educação de adultos. 

     Dois anos depois, foi criado o Serviço de Educação de Adultos, do departamento 

Nacional de Educação do Ministério da Educação e Saúde que produziram e 
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distribuíram material didático, atingindo a opinião pública, os governos estaduais e 

municipais. 

     De 1947 até o fim da década de 50, aconteceu um grande movimento através da 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. Isso permitiu a criação de 

infraestrutura nos estados e municípios para atender esta demanda e ainda mantê-la 

nas administrações posteriores. 

     As melhorias na educação eram correspondentes a um grande crescimento 

urbano, com uma população que reivindicava melhores condições de vida. Assim, as 

leis, finalmente, começavam a fazer parte das políticas públicas. Isso, de um lado, 

continha em parte as tensões sociais e, do outro, contribuía para elevar, ao menos 

um pouco, o nível da formação do trabalhador. No que diz respeito à taxa de 

analfabetismo, a concretização destas políticas repercutia, baixando para 46,7% em 

1960. 

     De 58 a 64, como destacam Di Pierro e Haddad (2000), a educação de adultos 

no Brasil viveu momentos bastante importantes, com pensamentos e práticas que 

foram ecoar em nível internacional. 

     No II Congresso Nacional de Educação de Adultos no Rio de Janeiro, eram 

legitimadas as necessidades específicas dessa modalidade de ensino. O que existia 

até aquele momento era apenas a reprodução da educação básica voltada para 

crianças.  

     O momento político vivido pelo Brasil, no final dos anos 50, início dos 60, reuniu 

condições muito propícias para repensar as políticas públicas voltadas à educação 

de adultos. 

     O país acabava de viver a política desenvolvimentista que possibilitou um padrão 

de consumo bastante elevado, mas que não conseguia mais ser sustentado, pela 

insegurança no emprego e pela perda do poder aquisitivo. 

     Todo este clima de insatisfação fez com que os trabalhos com esta modalidade 

de ensino fossem utilizados como forma de buscar apoio político a diversas 

propostas ideológicas. Assim, neste momento, a educação de adultos não ficou 

restrita a técnicas de ensino-aprendizagem, mas veio com todo um conteúdo de 

educação política para se refletir o social e produzir mudanças. Esse movimento 
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alimentava alternativas autônomas que agora começavam a perceber que suas 

vozes podiam ser ouvidas. Alguns deles: 

1961  

 Movimento de Educação de Base, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

 Movimento de Cultura Popular do Recife 

 Centros Populares de Cultura 

1964  

 Programa Nacional de Alfabetização – Ministério da Educação e da Cultura 

     Neste contexto, a educação de adultos ganhou outro status. Além de serem 

percebidas suas necessidades específicas, no tocante ao pedagógico e ao didático, 

a força e a conscientização das camadas populares também se tornaram grandes 

aliadas de ação política.  

     No entanto, com o golpe militar de 1964, os movimentos de educação e cultura 

populares foram reprimidos. Era a resposta da ditadura aos programas de educação 

que possuíam interesses avessos aos dos militares. 

     Apesar de todo esforço para se acabar com os movimentos da educação de 

adultos, muitas iniciativas persistiram, mesmo que feitas de forma não declarada. 

     A educação não podia mais ser abandonada pelo Estado. Além de ser um canal 

de comunicação com as camadas populares, já ocupava lugar certo no pensamento 

de todo cidadão, como sendo um direito que deveria ser garantido a todos. 

     Assim, o governo começou a oferecer programas educacionais que, ao mesmo 

tempo em que ‘cumpriam’ com esse dever do estado, garantiam os interesses do 

regime militar. 

     Entre estes programas, destacam-se: o Movimento Brasileiro de Alfabetização – 

MOBRAL - e o Supletivo. Apesar de todo aparato para viabilizar o MOBRAL, de toda 

infraestrutura a serviço da ideologia dos militares, este programa foi deixando 

evidentes as suas falhas em relação ao processo de ensino-aprendizagem e, mais 

que isso, do fracasso em relação ao analfabetismo. O Supletivo, que foi pensado 

como forma complementar do processo desenvolvido pelo MOBRAL, não teve sorte 

muito diversa, também não se mostrando eficiente.   

     Todas as propostas de educação do governo militar visavam à formação de uma 

mão-de-obra mais adequada ao mercado, além de trazerem embutidos os valores 
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que consideravam necessários para manutenção da ordem econômica, social e 

política do país. 

     Em 1985, aconteceu a retomada do governo nacional pelos civis. E na primeira 

oportunidade que foi a Constituição Federal de 1988, mas também nas leis 

orgânicas municipais e na esfera estadual, foram criados vários instrumentos 

jurídicos, dando, mais uma vez, reconhecimento dos direitos das pessoas jovens e 

adultas à educação fundamental. No entanto, novamente, a realidade não 

correspondeu às leis. 

     Para marcar a ruptura com a educação de jovens e adultos do período militar, 

segundo Di Pierro e Haddad (2000), o MOBRAL foi extinto e foi criada a Fundação 

Educar, subordinada ao MEC, que possuía muito mais um papel de fomento e apoio 

técnico, que de execução direta. A isso, somou-se a descentralização das receitas 

tributárias e foi possível acontecer uma considerável melhora em relação à 

qualidade do que era oferecido na escolarização de jovens e adultos. 

     No governo Collor, por força de contenção das economias do país, foi extinta a 

Fundação Educar. Mais uma vez, aconteceu a transferência da responsabilidade 

dos programas de alfabetização e pós-alfabetização, da União para os municípios. A 

partir daí, o número de matrículas de ensino básico de jovens e adultos nos 

municípios cresceu continuamente e, nos Estados, se concentraram as matrículas 

de ensino fundamental e médio. 

     Nos governos seguintes, foram feitas tantas outras investidas no sentido de 

buscar soluções para o baixo nível educacional do país, inclusive pensando em 

relação a possibilidades de crédito internacional, mas não chegaram a sair do papel.  

     A Lei de Diretrizes e Bases, de fins de 1996, reafirmou o direito dos jovens e 

adultos trabalhadores ao ensino básico, sem trazer grandes novidades. A 

Constituição e a LDB previam que o Executivo elaborasse um plano decenal de 

educação e o submetesse ao Congresso. Isso resultou no ‘PNE da sociedade 

brasileira’ que, entre outras coisas, firmou: o resgate da dívida social pelo 

analfabetismo, o treinamento do contingente de jovens e adultos para o mercado de 

trabalho e a criação de oportunidade para uma educação continuada. 

     O que se tem agora é uma demanda diferenciada para a EJA. Jovens que 

passaram por escolas, conseguiram absorver pouco conhecimento significativo e 

assim apresentam grandes dificuldades na leitura e na escrita de pequenos textos, 
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além de não conseguirem efetuar operações básicas de cálculo. Isso os faz 

entrarem para outra categoria de analfabeto, que é o funcional. Mas eles também 

têm que voltar aos bancos escolares, dificultando a atuação do professor, que tem 

que atender uma população com características e necessidades muito diferentes. 

Apesar de todo este quadro, os números apontam para uma queda na matrícula, 

que já persiste há algum tempo, sem que se consiga elementos consistentes para 

explicar suas razões. 

     O histórico da EJA mostra uma realidade bastante complexa e com um quadro 

difícil de mensurar. O que se pode perceber é que houve apenas um momento em 

que aconteceram grandes avanços ou que as propostas pedagógicas estavam mais 

de acordo ou, melhor dizendo, mais afinadas com aquilo que queriam dizer 

educandos e professores. Foi o período, já dito acima, anterior ao golpe de 64, 

quando se investiu no diálogo e na voz, seguindo toda ideologia e lógica freireanas. 

     Esse momento repercutiu e ainda repercute, principalmente, no pensamento de 

muitos educadores e autores, não só aqui no Brasil como em diversas partes do 

mundo. 

     As políticas públicas em geral não têm acompanhado esse movimento, mas seus 

interesses, como foi visto, estão mais voltados a prazos do que a qualquer outro 

objetivo. Exemplo disso é o Programa de Alfabetização Solidária, com duração 

prevista de cinco meses, idealizado em 1996, durante o governo de Fernando 

Henrique, que, apesar de congregar parcerias poderosas como co-financiamento do 

MEC, empresas e doadores individuais, a mobilização de infraestrutura, a 

capacitação e a supervisão pedagógica, realizadas por estudantes e docentes das 

universidades públicas e privadas, não conseguiu atingir, de maneira eficiente, nem 

um quinto das pessoas que passaram por suas salas de aula. Sua grande maioria 

sai dali com conhecimentos muito rudimentares de leitura e escrita, e o que se 

poderá dizer em relação ao desenvolvimento de um pensamento próprio? Segundo 

avaliação das universidades, isso se deve ao “tempo demasiadamente curto previsto 

para a alfabetização” (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 108-130). 

     A situação descrita reforça a necessidade de se buscar alternativas. A presente 

pesquisa, na qualidade de ‘caso de ensino’, traz elementos que podem alimentar 

uma boa reflexão. É verdade que não se trata de trabalho de natureza quantitativa, o 

que impede uma análise comparativa direta. Mas talvez resida aí a sua virtude. Por 
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trazer um outro referencial, o de natureza qualitativa, possa ser uma proposta a um 

novo pensar. ‘Eu Conto, Tu Contas...” precisa de tempo, indo na contramão das 

políticas públicas correntes e quer também fazer ressoar ‘o diálogo e a voz’ 

propostos por Paulo Freire. Henry Giroux alinha as propostas: 

 

[...] uma teoria da alfabetização crítica precisa desenvolver práticas 
pedagógicas nas quais, na luta por compreender a vida de cada um, 
reafirme e aprofunde a necessidade de os professores e os alunos 
recuperarem suas próprias vozes, de modo que possam tornar a contar 
suas próprias histórias e, ao fazê-lo, (GIROUX, 1990, p. 10) “conferir e 
criticar a história que lhes contam em comparação com a que viveram” 
(INGLIS, 1985, apud GIROUX, 1990, p.10). 
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CAPÍTULO 2 

Tentáculos ou Narração 

     Este estudo constitui uma pesquisa-intervenção de natureza qualitativa. Procurou 

obter respostas para seguinte questão: quais as contribuições da arte de contar 

histórias para o processo de ensino-aprendizagem na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos? 

     Os objetivos, derivados da questão, foram: 

 verificar quais as contribuições das histórias para verbalização das histórias 

pessoais; 

 estudar a relação entre as dinâmicas propostas e a verbalização das histórias 

pessoais; 

 analisar a partir da produção escrita e oral quais as aprendizagens dos 

educandos; e a relação dos professores com esse aprendizado; 

 analisar a partir das imagens registradas o desenvolvimento do processo 

corporal individual e do grupo como um todo. 

      Os participantes foram educandos e professores da Educação de Jovens e 

Adultos da Escola Municipal Professor Reinaldo Ramos Saldanha da Gama do 

município de Embu das Artes. Estavam divididos em dois grupos, os dos termos 3 e 

4. O primeiro corresponde às 5as. e 6as. séries e o segundo às 7as. e 8as. 

Frequentavam o curso noturno, no período que vai das 19:00 às 23:00 horas. A faixa 

etária atendida varia entre 17 e 65 anos. A dificuldade em cumprir horários e em 

manter uma frequência assídua é uma característica a se considerar nestes grupos. 

Encontrando-se, normalmente, numa situação bastante desfavorável no mercado de 

trabalho, muitas vezes, devem seguir regras ou determinações de seus empregos 

que pouco ou nada colaboram para que possam se dedicar adequadamente aos 

estudos.    

     De forma a obter respostas para a questão da pesquisa foi concebida e 

desenvolvida uma intervenção a partir de um trabalho com histórias, envolvendo as 

seguintes temáticas: 1º dia, apresentação de histórias; 2º dia, apresentação de livros 
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(referente às histórias apresentadas), apresentação de cada participante e a sua 

relação com histórias; 3º dia, reflexão sobre histórias e sobre o ato de estudar; 4º 

dia, reflexão sobre o ato de ler e a narração de histórias pessoais a partir de objetos 

próprios (desenhos); 5º dia, escuta de histórias através da música e escrita de suas 

histórias a partir da música; 6º dia, escuta de suas histórias através de ‘suas’ 

músicas; e, por, último, apresentação cênica de suas histórias pessoais. O trabalho 

iniciou em 20 de setembro e terminou no dia 27 de novembro de 2010. Foram 12 

encontros: os seis primeiros ocorreram semanalmente, sempre às segundas-feiras, 

e os seis últimos, diariamente, durante uma única semana.  

     Para análise dos encontros foram feitos registros em DVDs e fotos. Edgar 

Campos e Daniel Saad se revezavam na coleta em vídeo e fotografia. Para reduzir o 

custo do material, as capturas das imagens (em DVD) foram decididas durante o 

desenrolar do processo. Se por um lado, isso esbarra em possíveis ausências de 

momentos relevantes, por outro condensa um pouco o material e permite trabalhar 

melhor, com imagens, de certa forma, já previamente selecionadas. Ainda assim o 

que se obtém é um material bastante extenso. Foram 36 DVDs com duração de 30’, 

a maioria com a capacidade máxima de imagem, totalizando 18 horas de gravação 

(1080 minutos), o que rendeu uma transcrição com mais de 250 páginas de texto 

corrido, com fonte 10 e espaço 1. 

     As fotografias foram tiradas sem grandes preocupações com relação ao custo, 

que só iria diferir muito no caso da impressão. Com relação à extensão do material, 

a natureza deste tipo de mídia, diferente do DVD, permite uma seleção mais fácil. 

Aqui o que ocorreu ao longo do processo foram algumas mudanças de foco. Assim, 

num primeiro momento, as fotos tinham tomadas mais gerais do grupo e do 

ambiente, como um todo; depois, pensando na análise corporal proposta dentre os 

objetivos, foram feitas imagens de detalhes, tais como: mãos, pés e rosto. No total, 

foram 1906 fotos. 

     Também há registros escritos que foram coletados somente em um encontro e 

somam apenas 30. É um número reduzido, mas o desenho das letras e a disposição 

no papel trazem muitos elementos. 
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    A narração do processo seguiu principalmente a transcrição dos DVDs, como é 

indicado no texto, mas foi composta também pela análise das fotografias e da 

observação direta dos encontros. O material escrito serviu para uma análise de um 

momento mais específico, mas é claro que contribui para a composição do todo. 

 

O processo da Análise de dados 

     Para realizar a análise, os dados foram cuidadosamente trabalhados. O material 

em DVD foi todo transcrito e minutado. Em seguida, a transcrição foi lida 

detalhadamente, buscando encontrar eixos temáticos em cada encontro. Processo 

semelhante aconteceu com as próprias imagens em DVD, as fotos e as produções 

escritas, respeitando as características desses materiais.  Assim, foram feitos dois 

grandes ‘painéis’ de temas, respeitando o formato da intervenção, em duas edições, 

uma com cada turma. Por último, foram elencados temas que perpassavam as duas 

turmas. São esses que estão aqui expostos no capítulo de resultados. 

     O material de registro dos ensaios, embora tenha passado por idêntico processo 

de análise, foi tratado separadamente. Os encontros dos ensaios possuem 

características muito específicas e distintas do primeiro momento. Assim, os 

resultados se dividem em: 1ª parte, onde os focos de análise são comuns às duas 

turmas, e 2ª parte, onde os focos se concentram exclusivamente no período dos 

ensaios. 

     Na primeira parte, temos os seguintes temas: ‘professores e educandos’, 

enfocando situações em que são ressaltados aspectos importantes dessa relação; 

‘Ideias em relação ao ato de contar histórias’, retiradas a partir de frases 

aparentemente destituídas de maior significado; ‘produção oral e escrita’, 

relacionando aquilo que falam e escrevem; ‘organização do espaço escolar’, 

tratando de dinâmicas surgidas a partir da disposição em roda do grupo e ‘um caso 

especial – Sinval’, que conta uma história de transformação, inclusão e individuação, 

através da observação de imagens fotográficas. A ilustração do caso de Sinval é 

feita com imagens relativas a todo processo. 

     Na segunda parte, os temas observados foram: ‘aposta no sucesso’ que narra 

pequenos conflitos logo diluídos e suplantados pela vontade de realização; ‘o gosto 

pela palavra’ que mostra trechos em que se percebe que os educandos 
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experimentam e saboreiam a palavra; ‘sorriso’ como elemento muito presente no 

processo; ‘professores e educandos juntos’ traz falas que dão destaque para a 

importância de terem trabalhado juntos, e de certa forma, é um contraponto a 

situações narradas na primeira parte da intervenção; e ‘união e conhecimento’ com 

colocações que indicam esses elementos como pontos fortes da experiência. 

 

     A intervenção, a seguir, vem sob forma de narrativa por ser abordada aqui como 

um ‘caso de ensino’, segundo o pensamento de Shulman (1986). Os casos podem 

ser exemplos de instâncias específicas da prática – descrições detalhadas de como 

um evento instrucional ocorreu – completadas com [informações] particulares dos 

contextos, pensamentos e sentimentos (SHULMAN, 1986, apud MIZUKAMI, 2004, p. 

11). 

      Além disso, trata-se de uma experiência toda construída com histórias, o que faz 

com que essa escrita possibilite ao leitor uma aproximação maior com o vivido e com 

o pensamento da autora, contribuindo para uma melhor compreensão do trabalho 

como um todo. 

     “Se eles podem ver a estrutura nos casos que eles leem, eles podem começar a 

ver a estrutura dos casos em suas próprias experiências vividas” (SHULMAN, 1986, 

p. 202). 

Intervenção 

     A intervenção será apresentada em duas partes: a primeira, através de um 

quadro que expõe os eixos temáticos junto com os objetivos propostos e suas 

respectivas fontes de dados; a segunda, que consta de uma narrativa contando 

como foi a experiência em si, ou seja, o que ocorreu nos encontros propriamente. 

Assim, temos: a narrativa referente aos encontros com o termo 4; em seguida, 

narrativa referente ao termo 3; e, por último, a que trata dos ensaios. 
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Quadro dos seis primeiros encontros 

Encontro ATIVIDADE/ 
HISTÓRIA 

OBJETIVO(S) DADOS 

1º. 
encontro 

Apresentação de um 
repertório de histórias 
diversas (Aracne, 
coroné, etc.). 
Oferecer um 
repertório variado se 
justifica para 
trabalhar: 
a) A ideia de que 
cada história revela 
de algum modo a 
história de um povo: 
os tempos e lugares 
estão contidos na 
narrativa; 
b) A ideia de que 
cada história pede 
um jeito para ser 
contada, de acordo 
com o universo de 
origem.  
Exemplo: a história 
da Aracne que reflete 
o pensamento e o 
modo de vida dos 
gregos solicita gestos 
grandes que devem 
ser executados de 
maneira solene e de 
forma mais pausada; 
já a ‘Muié do Coroné’ 
tem gestos curtos e 
mais rápidos porque 
é um causo, que 
conta algo que pode, 
de certa maneira, 
acontecer com todos 
nós. O que se passa 
com a Aracne é algo 
que está muito 
distante de nossa 
realidade e não seria 
vivido por nós, ”reles 
mortais”, a não ser 
metaforicamente. 

 Fazer com que o grupo 
da Educação de 
Jovens e Adultos 
escute histórias de 
diferentes tempos e 
lugares; 

 Ampliar o conceito do 
que é contar histórias. 

 

  DVD 
(da 1ª. e da 2ª. turmas 
– com 
aproximadamente 30 
minutos de excertos 
das histórias) 

 Fotos (1ª e 2ª. 
turmas) 

 Transcrição 
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ARACNE 
1 – Iniciar com uma 
história antiga; 
2- Apresentar uma 
metáfora da relação 
professor-educando/ 
Opressor-oprimido; 
3 – Aracne tece.  
Assim, ela é também, 
metaforicamente, 
condutora de 
histórias e saberes, 
enfim das relações 
que serão tecidas 
durante o trabalho 
que se inicia. 
 

 

A MUIÉ DO 
CORONÉ 
1 – Buscar uma 
aproximação com o 
grupo, uma vez que a 
primeira história 
mostra um universo 
muito distante da 
Educação de Jovens 
e Adultos; 
2 – Trazer uma 
linguagem gestual e 
verbal de fácil 
compreensão.  
 

  

 GRETEL, A 
ESPERTA 
1 – Universo similar 
ao da história da 
‘Muié’.  A Gretel é um 
personagem ‘parente’ 
de Pedro Malasartes 
e de João Grilo e de 
Xicó, de ’O Auto da 
Compadecida’. Este 
é um fator que 
contribui para a 
aproximação com o 
público. Além disso, 
através da sabedoria 
do caipira, mostra-se 
uma criatividade 
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maravilhosa. 

A BRUXA SALOMÉ 
1-Este conto de 
fadas vem como 
referência. Para que 
se possa perceber 
que existem histórias 
que são mais 
voltadas para o 
universo infantil, mas 
que também há um 
número infinito de 
histórias para 
adultos. E que 
também podemos 
transitar por estes 
dois universos sem 
delimitar fronteiras 
muito estreitas para 
que não se saia no 
prejuízo e se perca 
uma boa história.  

  

MATINTA PEREIRA 
1-É uma história 
retirada de um livro 
de Daniel Muduruku, 
um índio. Ao mesmo 
tempo em que 
desenha um pouco o 
universo da cultura 
indígena, traz a 
semelhança entre 
culturas. A Matinta 
tem versões na 
cultura popular 
brasileira, tanto no 
interior de São Paulo 
como no vasto sertão 
nordestino. Entre 
elas: Caipora, 
‘Comadi Flôzinha’, 
Mãe-do-Mato. 
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O POBREMA DA 
ABITAÇÃO  
1-Reveladora de um 
universo urbano, esta  
história nos faz 
chegar ao ‘aqui e 
agora’. O percurso 
proposto pela 
sequência de 
histórias, partindo da  
Grécia e terminando 
com o urbano de hoje 
sugere interpretações 
relacionadas à 
passagem de tempo;  
à dimensão das 
histórias, que sai de 
um conteúdo 
universal e atemporal 
para um muito 
circunscrito, muito 
característico de uma 
determinada época e 
local. 

  

2º 
encontro 

APRESENTAÇÃO 
DOS LIVROS DE 
ONDE FORAM 
RETIRADAS AS 
HISTÓRIAS 
NARRADAS  

 Perceber se as 
linguagens simbólicas 
(gestos, modulação de 
voz, etc) utilizadas na 
narração auxiliam na 
identificação da análise 
simbólica utilizada 
pelos livros (tamanho 
do livro, imagem 
(ilustração), cor, etc. Se 
existe uma percepção 
destes elementos, 
mesmo que 
intuitivamente; 

 Aqui também a 

intenção é anunciar 

uma possibilidade de 

leitura, além da 

decodificação pura e 

simples da letra. 

 1 DVD 

 Fotos (das 2 
turmas) 

 Transcrição das 
falas 

 APRESENTAÇÃO 
DE CADA PESSOA, 
DIZENDO O NOME 
E A RELAÇÃO QUE 

 Exercitar a fala; 

 Exercitar a escuta; 

 Saber quem são e de 
onde vieram; 
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POSSUEM COM 
HISTÓRIAS 
 
 

 Construir um caminho 
para que percebam as 
identidades individuais 
e do grupo; 

 Perceber, através de 
suas narrativas, que 
lugar a história ocupa 
em suas vidas. 

 

3º 
encontro 

REFLEXÃO SOBRE 
HISTÓRIAS:  
Onde as 
encontramos? 
Qual a diferença da 
história contada por 
um contador de 
histórias e da 
novela? 

 Investigar os 
conhecimentos que 
possuem em relação às 
histórias; 

 Relacionar histórias 
com imaginário 

 DVD 

 Transcrição das 
falas 

 Fotos 

 LEITURA E 
DISCUSSÃO DO 
TEXTO ‘O ATO DE 
ESTUDAR’ As 
histórias querem 
dizer coisas. Pode-se 
estudar e aprender 
com histórias.  
Atribuir significado ao 
trabalho que se 
desenvolve nos 
encontros. (Bruno 
Bettelheim, 1980) 
 

 Exercitar a leitura em 
voz alta e em grupo; 

 Relacionar o contar 
histórias com conteúdo 
e aprendizagem; 

 Ampliar o conceito de 
estudar, que é a 
proposta do próprio 
texto. 

 

 EXPOSIÇÃO / 
NARRAÇÃO DE 
PROBLEMAS 
/HISTÓRIAS DE 
VIDA E PROCURA 
POR DESFECHOS 

 Experimentar o 
conceito ‘estudar’ 
apresentado no texto 
em questões 
pertencentes às suas 
vidas.  

 

 LEITURA DE 
HISTÓRIAS E 
PROCURA POR 
DESFECHOS 
HISTÓRIAS: 
‘A VELHA 
CONTRABANDISTA’, 
de Stanislaw Ponte 
Preta;  ‘O TROCO’, 
de Ruth Rocha; ‘O 
CEGO E O 

 Apresentar mais 
histórias; 

 Exercitar o imaginário, 
propondo que se 
coloquem no lugar do 
autor e encontrem um 
desfecho para as 
histórias lidas; 

 Estimular a troca de 
ideias entre os 
integrantes do grupo. 
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DINHEIRO 
ENTERRADO’ E ‘O 
CABOCLO, O 
PADRE E O 
ESTUDANTE’, de 
Luís da Câmara 
Cascudo; 
LAMBARIZÃO, de 
Mouzar Benedito e ‘O 
AMIGO DA ONÇA’, 
de Ziraldo.  
São histórias 
populares, de fácil 
compreensão.  
Assim, as soluções 
para o enredo 
pertencem a um 
universo vivido e/ou 
ouvido pelo grupo. 
Para este momento 
do trabalho são 
ideais. 

 LEITURA EM 
GRUPO DOS 
TEXTOS ‘TRÊS 
MOÇOS 
MALVADOS’ E ‘DOIS 
CEGOS 
BRIGUENTOS’, 
SEGUIDA DA 
NARRAÇÃO 
DESTAS HISTÓRIAS 
São histórias 
populares, divertidas 
e de enredo simples 
que contribuem para 
o exercício da 
transposição da 
linguagem escrita 
para a linguagem oral 

 Criar situações que 
possibilitem o 
desenvolvimento de 
autonomia para 
trabalharem as 
histórias; 

 Exercitar o imaginário e 
criatividade. 

 

4º 
encontro 

REFLEXÃO SOBRE 
O ATO DE LER 
 

 Expandir o conceito de 
‘ler/leitura’, a partir das 
questões colocadas 
pelo livro ‘A 
Importância do Ato de 
Ler’, de Paulo Freire.   

 DVD 

 Transcrição 
das falas 

 Fotos 

 HISTÓRIA A PARTIR 
DOS OBJETOS 
(DESENHOS) 

 Trabalhar a oralidade a 
partir da memória 
pessoal; 
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 Perceber os valores 
embutidos nestas 
histórias; 

 Exercitar a fala e a 
escuta em grupo para 
desenharem suas 
identidades individuais 
e em grupo. 

 HISTÓRIA 
INVENTADA  

 Explorar o imaginário e 
a oralidade. 

 

 HISTÓRIA REAL   Se colocar perante 
seus pares. 

 

5º 
encontro 

ESCUTA DA 
HISTÓRIA ATRAVÉS 
DA MÚSICA  

 Relacionar história com 
música, abordando 
aspectos como a letra, 
a melodia e o ritmo, 
mas também 
elementos ‘físicos’ que 
envolvem essa escuta: 
a vitrola, o long play ; a 
qualidade do som 
produzido – presença 
de chiados, estalos etc 

 DVD 

 Transcrição das 
falas 

 Fotos 

 Produção Escrita 

 POR QUE ESTAS 
MÚSICAS? ‘FLOR 
DO MAL’ E ‘ÉBRIO’; 
‘CAMPANERA’ E ‘EL  
COPERO’ 
 
Apresentar um 
repertório variado de 
músicas para que se 
possa ter referências 
que saiam do nosso 
tempo e espaço; 
Brincar com questões 
que possam vir 
destas diferenças. 
Não há uma regra a 
seguir; a ideia é 
apenas proporcionar 
uma percepção 
básica dessas 
diferenças; seria uma 
reflexão primeira 
sobre o que chega 
aos nossos ouvidos. 
Vale tudo. O que 
estas músicas nos 
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contam e como 
repercutem em nós: 
de simples 
comentários à 
vontade de 
acompanhar 
tamborilando com os 
dedos ou mesmo de 
sair dançando. 

 POR QUE A MÚSICA 
‘CAPOEIRA DO 
ARNALDO’ 
É uma música que 
conta  a história de 
Arnaldo, um sujeito 
migrante. É um 
personagem que fez 
o mesmo movimento 
que muitos dos que 
frequentam a 
educação de jovens 
e adultos, embora 
existam exceções* (e 
cada vez mais). 
Pessoas muito 
jovens que nasceram 
aqui mesmo. São, 
em muitos casos, 
filhos desses 
migrantes. 
A ideia é elaborarem 
o próprio movimento 
de migração a partir 
da história ouvida.   

  

 Escrita de suas 
histórias 

 Exercitarem o contar 
através da escrita. 

 

6º 
encontro 

HISTÓRIA A PARTIR 
DA MÚSICA 

 Exercitar a oralidade a 
partir da memória 
trazida pela história de 
uma música.  

 DVD 

 Transcrição 

 Fotos 

Tabela 1- Os seis primeiros encontros 
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Observação 

     Cada turma seguiu o seu ritmo. Assim, o termo 4 possui um número maior de 

pessoas, o que faz com que as atividades levem normalmente um tempo maior. Mas 

isso não é regra.  

     O Quadro que descreve as atividades da intervenção segue os acontecimentos 

do que ocorreu com o grupo do termo 4. Assim, faço aqui uma relação do que foi 

diferente no termo 3. 

ATIVIDADE TERMO 4 TERMO 3 

Apresentação das Histórias 1º Encontro 1º Encontro 

Apresentação dos Livros  2º Encontro 1º Encontro 

Apresentação de cada pessoa 2º Encontro 2º Encontro 

Leitura e discussão do Ato de Estudar 3º Encontro 2º Encontro e 3º1 

Exposição/Narração de Problemas 3º Encontro 2º Encontro e 3º 

Leitura de Histórias e Procura por desfechos 3º Encontro 2º Encontro e 3º 

Leitura em grupo e Encenação 3º Encontro 3º Encontro 

Reflexão sobre O Ato de Ler 4º Encontro 5º Encontro2 

História a partir dos objetos (desenhos) 4º Encontro 4º Encontro 

Escuta da Música 5º Encontro 5º Encontro  

Escrita de suas Histórias 5º Encontro 5º Encontro 

Escuta de suas músicas 6º Encontro 6º Encontro 

Tabela 2 – Atividades realizadas nos Termos 3 e 4  

 

 

                                                           
1
 No termo 3, boa parte das atividades que ocorreu no 2º encontro, se repetiu também no 3º, porque a frequência foi muito 

diferente. 

2
 A reflexão sobre o texto O Ato de Ler não ocorreu no 4º Encontro para o grupo do Termo 3, dando sequência ao pensamento 

construído em relação ao Ato de Estudar e antecedendo as atividades relacionadas aos objetos (desenhos), porque percebi no 

termo 4 que o assunto era extenso demais, e isso acabou prejudicando a história dos objetos desse grupo. 
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Narração dos encontros com o termo 4  

     O primeiro encontro foi destinado à apresentação de um repertório variado de 

histórias, de mitologia grega, passando por contos de fadas, causos e folclore 

indígena e chegando aos dias de hoje com uma história urbana.  

     No início do encontro, houve uma certa apreensão. Todos traziam seus braços 

cruzados e os olhares eram um tanto dispersos. Existia no ar um questionamento 

natural: ‘O que seria realizado?’; ‘ Como seria realizado?’; ‘ Pra quê?’; e ‘Por quem?’ 

Tudo isso foi explicado. Mas as expressões de interrogação permaneceram. Era 

preciso começar para que se entendesse.  

     Para contar a primeira história, que era a da Aracne, houve uma breve introdução 

ao universo grego. Coisa mínima, só para situá-los. Mas não foi suficiente para que 

compreendessem. Depois de ouvida a história, parecia que a coisa tinha ficado 

ainda mais tensa. Só um ou outro esboçava uma expressão mais leve.  

     Era a hora de contar a segunda história. E com os ‘gritos’ da muié do Coroné, e o 

cantado do nosso interior, muito bem retratado no causo de Rolando Boldrin, o 

ambiente transformou-se. As tensões se desfizeram. As máscaras de apreensão 

foram trocadas pelo sorriso, quando não pelo riso solto. O que existia naquele 

momento era a história que escutavam. 

     A terceira história, da ‘Gretel, A Esperta’, só veio reforçar este espaço aberto em 

cada um deles. Um lugar novo que trouxe uma coisa mais larga, onde não era 

preciso se policiar. O sorriso se manteve. Era nítido que gostavam do que viam, 

escutavam e viviam naquele instante.  

     Este sentimento, que talvez pudesse ser chamado de bem-estar, acompanhou as 

outras histórias. E ecoou em seus corpos que já não traziam os braços ‘tão’ 

cruzados. Era como se tivessem aliviado a pressão que apertava seus braços contra 

o diafragma e, assim, também respiravam melhor. Seus olhos agora se dividiam 

entre as histórias narradas e a cumplicidade que estabeleciam entre si, diante do 

que assistiam. E o compartilhar o momento, iniciado com a troca de olhares, ampliou 

e ganhou suas vozes: faziam comentários, davam palpites em relação aos enredos 

e davam risadas. Estavam ali de verdade. 
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     Sônia, Lurdes e Zélia se destacaram nas risadas e nos comentários. Notava-se 

que estavam bastante envolvidas. E assim terminávamos este primeiro encontro. 

     O segundo encontro começou. Entre o que era proposto e como o recebiam, 

desenrolava-se a trama. O novo trabalho com tema fora do programa e numa 

geografia pouco explorada era ainda alvo de muitas questões e uma certa 

desconfiança. 

     As cadeiras em círculo, sem as carteiras, propondo uma nova utilização do 

espaço e o desenvolvimento de um tema como o contar histórias repercutiam no 

todo, embaraçando corpo e pensamento. Não sabiam onde colocar mãos, braços, 

pernas e pertences. Alguns cruzavam os braços, outros apertavam-se contra seus 

cadernos e bolsas. Isso era o que traziam fora... Dentro, quem sabe? 

     Após um início de conversa, puxando pela memória o encontro anterior, as 

pessoas lembraram-se de alguns trechos das histórias e deram risada... um rapaz 

que não havia vindo no 1º encontro, tentava compreender e acompanhar: “Vai ser 

sempre isso?”  E eu lhe perguntei: “Isso o quê?” E ele: “Essa ‘rodinha da alegria’?” A 

pergunta trouxe à tona a confusão interna que tinha se estabelecido. Como era 

possível aprender alguma coisa assim em roda e contando histórias? 

     Apesar das dúvidas, os pequenos ensaios de suas vozes ganhavam corpo. Neste 

dia, as histórias ouvidas no primeiro encontro foram relembradas, não somente por 

seus enredos, mas pelas sensações que causaram. Um primeiro trecho do que foi 

dito no início deste encontro nos mostrou bem isso. 

Eu - Vamos tentar relembrar o que aconteceu (no encontro anterior). As 
pessoas que riram... As pessoas que choraram... 

Sara (rindo): As que quiseram morrer... (fazendo alusão à história do ‘Coroné 
Pajuçara’) 

     Sônia que parece ter sido uma das que mais se esbaldou com esta história, 

também faz alguma referência a ela (mas o trecho não é plenamente audível). 

Dalva – Já contei pra minha irmã!  

Sônia – Qual? 

Dalva (com um ‘q’ de malícia) – A do Coroné. 
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Reação Geral – Ah! 

Eu – O que é que tá falando esta história do Coroné? 

     Adelino, que não havia vindo no 1º encontro reagiu com um sorriso e eu 

perguntei se ele sabia esta história do Coroné. Ele afirmou com a cabeça, mas não 

disse nada, só riu. 

Sônia – A professora (Sebastiana) não pode me ver que ela lembra do Coroné 
(porém, a Profª. Sebastiana não está presente para comentar). 

     Mas os enredos também estavam frescos em suas memórias. Algumas 

passagens ilustram a construção de suas narrativas. Primeiro foi a história da 

Aracne. 

Sônia - É de uma deusa, né... 

Sara - Elas teciam. E foi uma disputa das duas: da Aracne e da outra! 

Eu - Da Atena. 

Sara - É... Aí, uma virou aranha e foi tecer para sempre. Eu lembro dessa 
parte. Só. 

Eu - E a história do Coroné? 

Profª. Josi - Que eu lembre dessa história... (começa a contar a história, mas 
está contando a da Gretel) Ia ter um jantar na casa do Coroné... Não é esta? 

Sônia - Não. É da mulher que ia ganhar nenê, não é? Ela teve não sei quantos 
filhos e não sei quem é que falou pra ele que ela não podia mais ter filhos. Se 
não, ela ia m-o-r-r-e-r (dá ênfase a esta palavra) Aí, eles se separaram de 
quarto. Aí, chegou um dia que a mulher foi lá no quarto, bateu na porta e disse: 
‘Coronel, eu quero morre!’ 

     As pessoas escutaram atentamente à narração de Sônia e deram risada.   

     Então, passamos à história da Gretel, a esperta.  

Profª. Josi - Uma espécie de fazendeiro ia receber uma visita muito especial 
para o jantar. Tinha uma senhora... agora esqueci o nome dela. Ela que 
preparava, que cuidava da casa  (vai recontando tudo até que...). Aí, ele sai... 
Eu não lembro. 

Sônia – Foi amolar o facão. 

Profª. Josi – Agora eu me perdi no meio da história. 

 Eu - Mas foi isso mesmo (retomo o finalzinho da história. Todos ouvem atentos 
e riem). 
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     História da Bruxa Salomé 

Eu – Quem pode contar? 

Sara - Que a mãe deles tava indo na feira. Tinha segunda-feira, quarta-feira, 
quinta-feira, sábado e domingo. 

Sônia - E terça, quarta, quinta e sexta. 

Eu – Todos os dias da semana. 

Sara - A mãe tava indo na feira e perguntou o que cada um deles queria. Aí, 
eles escolheu as coisas, que eu não lembro o que que era. Aí, ela falou que 
enquanto ela ia lá, não era pra eles abri a porta pra ninguém. Nem mexer com 
o fogo. Aí, ela foi. Aí, foi se aproximando uma velhinha, que era bruxa, né? Aí, 
bateu na porta, pediu fogo pra acender um cachimbo. Aí, as crianças disseram: 
“Nossa mãe não deixa nós mexe com fogo! Aí, ela falou: deixa eu entrar para 
acender. Mas a mãe não deixa ninguém entrar desconhecido. Aí, ela disse: 
Mas se vocês deixa eu entrá eu posso dar isso pra vocês. Aí, quando eles 
olharam era ouro! (Olha e sorri para Profª. Josi procurando aprovação) Aí, eles 
deixaram e ficaram tentando acendê. Tentando, tentando... Até que ela 
transformou eles em comida. Um virou leite; outro, costela assada; pão... 

Crisvam - Costela assada? Ô, o sanduíche tava bom, hein? 

(Todas as comidas e pedidos dos filhos são relembrados com a ajuda de 
todos) 

Sara - Aí, eles saem correndo atrás da Bruxa que cai no rio. 

     As outras histórias, a da Matinta Pereira e do Pobrema da Habitação também 

foram narradas seguindo o mesmo caminho. Um puxava a história e os outros iam 

complementando. A dinâmica que foi se desenrolando era bastante viva: aqueles 

que não contribuíam com a palavra, seguiam tudo atentamente com seus olhares. 

     Depois de relembrado o primeiro encontro, o que foi feito em parte para que as 

pessoas que não tinham vindo pudessem compreender como a ‘história’ dos 

encontros havia começado, iniciamos uma conversa. Cada um se apresentaria, 

falando o nome, a origem e a relação que possui com as histórias: se ouviam 

histórias, se contavam histórias... 

     Em pouco tempo, rodamos boa parte do Brasil ou ao menos do nordeste. Tinha 

gente da Bahia, do Norte, interior de São Paulo, interior de Alagoas, Piauí, Ceará, 

Pernambuco, Minas, etc. Somente entre os mais jovens encontramos alguns que 

não viveram a migração, mas no geral são filhos de migrantes.  
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     Quanto à relação que possuíam com histórias, eram as mais diversas. Alguns 

achavam que história era coisa de criança. A fala de Crisvam, um rapaz que não 

devia ter mais que 18 anos, revelou esta ideia. 

Eu – Quem veio mais à sua cabeça quando você disse que já escutou 
histórias? 

Crisvam - Veio mais minha avó. Ela (minha avó) contou algumas histórias. 
Mas quando eu era pequeno. Agora, eu tô macaco veio, já. Vai fica contando 
história pra mim? 

     A história também apareceu como ferramenta didático-pedagógica. 

Profª. Luciana - Eu sempre contei história pros meninos, sempre com algum 
recurso. Eu trabalhei com crianças de berçário e crianças de 2 anos. 

     Enquadrar as histórias em universos distantes, justificando o pouco contato, foi 

situação recorrente, nesta conversa. Às vezes, a história era vista mais como uma 

coisa de mulher porque quem contava era a figura da mãe ou da avó, às vezes 

como não fazendo parte da Educação de Jovens e Adultos por conta da idade de 

seu público e sempre havia um motivo para ela ficar lá longe. 

     Mas havia muitos que tinham escutado, escutavam e contavam muitas histórias. 

As de assombração foram as mais lembradas e, ao que tudo indicava, suas 

preferidas.  

     Valdenir foi quem inaugurou o fio que tece as assombrações e, então, os outros 

se empolgaram e cada um caprichou na narrativa para legitimar o medo vivido e pra 

fazer com que o outro também vivesse a mesma coisa. Do outro lado, quem ouvia 

também queria dividir a emoção e se colocava à disposição. Mas quando havia uma 

quebra de coerência na narrativa, alguma coisa muito absurda, o sentimento era 

interrompido e sobrevinha a razão que novamente nos levava à emoção porque nos 

fazia rir. E sentindo medo ou rindo, estávamos em comunhão. 

Valdenir - Não. Escutei, sim! Da minha avó. Morava lá no interior e lá também 
não tinha luz. A minha irmã mais velha conta uma história que lá na casa da 
minha avó, no terreiro... Lá falava terreiro. É quintal. Lá tinha aquele terreirão 
cheio de areia e juntava os neto e ficava brincando. Naquele dia, tava minha 
irmã e meu irmão. Aí, pra ir pra minha casa tinha aquelas trilha... Minha irmã: 
‘Olha, Delinho, a Verinha tá subindo.’ E essa pessoa que tava subindo tava 
toda de branco, dos pés à cabeça. E minha avó tinha falecido fazia pouco 
tempo. E lá era tudo escuro. Aí minha irmã falou assim: ‘Vamo, Delinho, vamo 
com a Verinha, né?’ E começaram a gritar: ‘Vera, espera a gente! Espera a 
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gente!’ E ela tava andando bem devagarinho. E meu irmão com a minha irmã 
correram, chegaram a ficar com a língua pra fora, de tão cansados, e não 
alcançaram ela. 

Aí, chegou na casa do meu pai. Tava naquela época de milho verde, tinha 
aquelas roçona de milho verde. Tinha um pé de árvore bem grande. E meu 
irmão e minha irmã correndo mesmo. E ela andando bem devagarinho. E não 
alcançava. E eles gritava pelo nome e ela não olhava pra trás. Sempre 
andando bem devagarinho.  Aí chegaram lá no terreiro da minha casa. Diz que 
ela sumiu. Um irmão começou a olha a roça de milho e nada. Ó, se mandaram 
pra dentro de casa!  

Aí chegaram lá, tava minha irmã, minha mãe, todas as minhas tias ralando 
milho pra fazer pamonha. Aí, nossa! Bateu aquele medo. 

‘Nossa! A gente tava subindo... tinha uma mulher toda branco. A gente achava 
que era a Vera’ (porque minha irmã gostava de assustá) Aí, nisso ficou. Aí 
minha mãe falou: ‘deve ter sido a alma da minha mãe!’ Nossa! Mas a minha 
irmã e o meu irmão chegaram assim: Vermelho! Assustado. Porque eles tavam 
correndo pra vê se alcançavam ela. Porque lá eles tinham medo de anda 
sozinho. Mas nada! Nada de alcança essa pessoa toda de branco. Nossa! 

Naquela época tinha muita história. História daquelas pessoas mais velhas que 
morria e escondia o dinheiro. Naquela época, não tinha banco. Então, eles 
escondia o dinheiro debaixo do colchão. Aí, tinha uma época que eles 
enterrava, né? E quando eles falecia, eles vinha fala com aquela pessoa onde 
é que tava o dinheiro. Pra você ir lá pegar. Meu... Era muita história, né? 

     Então foi a vez de Clóvis... 

Clóvis - Eu me chamo Clóvis. E eu escutava histórias que meus pais 
contavam. Histórias de lobisomem'. Histórias de quando os animais falava... 
fazia festa igual a nós. Sabe esses negócio? Fazia festa! Aniversário! 

Crisvam - Tomava Schweppes! 

(As pessoas riem) 

Clóvis – São várias histórias, mas o que eu me lembro agora... 

 Eu - Você tem filho? 

Clóvis - Tenho uma filha. 

Eu – Você conta histórias pra ela? 

Clóvis - Eu sou do interior de Alagoas. A gente que é do Norte sempre conta. 
Quem é da Bahia, de Alagoas... todo mundo sabe (buscando pessoas para 
compartilhar) A gente sabe, né, cara? 

Profª. Luciana – Paulista também conta história! 
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Eu - O interior paulista é muito rico. É, mas acho que eles tem razão: o norte e 
o nordeste são muito fortes nessa coisa de história. 

Uma voz – Ceará também conta história. Piada... 

Clóvis – Meu pai quando era solteiro. Em ‘tenda’ dele querer arrumar 
namorada, passava debaixo do pé de umbuzeiro. O pé balançava assim! Meia-
noite. Saía com a cabeça assim! (mostra o cabelo arrepiado) 

     Muitas conversas se misturavam, se confundiam e se entrelaçavam. Mas as 

pessoas estavam falando do assunto em questão: histórias/ histórias de 

assombração, com o colega do lado. Não se conseguia distinguir o que falavam, 

mas era possível perceber que não fugiam do assunto. Estavam todos ‘ligados’, e 

precisavam falar. Assim, falavam todos ao mesmo tempo. 

     As imagens de um DVD terminavam aqui.  No DVD que dava sequência aos 

registros era Sara quem estava com a palavra, dando continuidade a roda de 

assombros. 

Sara – De cima das árvores que ela ficava dando gargalhada. Ela falava: ‘Vai 
embora, suas crianças!’ Aí, eu ficava com medo de sair. Aí, eu nem queria mais 
saí pra brinca. Aí, ficava contando essas histórias pra por medo e a gente não 
ir pra rua. Que à noite, a gente só queria fica na rua, nas balança... 

Eu - Isso, seu avô? 

Sara - É. Contava muita história. Esses negócio de São Cipriano... Esse tal 
livro aí... Ele contou que quando terminou de lê esse livro, aparece um bode 
com olho vermelho... (todos riem). Quando cê termina de lê, aí ele fala: ‘pronto, 
pode fazer o pedido.’ Aí o que você pedir, ele faz. Mas ele diz que a pessoa 
fica com a mesma roupa do corpo. Pode virar porco, pode virar toco, o que 
quiser. 

 Eu - É um livro de quê? De São Cipriano!? 

Maria Ana - Esse é poderoso! 

Sara - Diz que a pessoa não tem nada na vida. Mas tem o poder. Diz que pode 
ficar invisível, virar toco. Meu avô diz que tem um amigo dele que foi, né? O 
homem apresentou esse livro pra ele. Ele quis. Diz que os caras foram pegá 
ele numa pensão, aí ele correu, virou um toco. Diz que os caras passava do 
lado. Não via ele. (as pessoas riem) Virou toco. 

     Mais uma história... 

Antônio – Hoje, eu tenho uma história assim. Uma vez saí com os amigos... 
pá. Eu sou do Norte. Sou de Pernambuco. Todo mundo lá... pá. Conversando... 
brincando. O negócio lá é lobisomem. Falei: ‘vamo vê quem vê primeiro. Quem 
vê, corre.’ 
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Todo mundo conversando assim. De repente, eu vejo uma porca roncando do 
meu lado. Aí, comecei a arrepiar o cabelo (as pessoas riem. – detalhe: ele tem 
cabelo arrepiado). Aí... pá. Deixei os meninos. Finquei com pé na porta. 
Cheguei em casa (faz a respiração ofegante). ‘Me ajuda, pai, pelo amor de 
Deus.’; ‘Que foi que cê viu?’; ‘Um lobisomem, ali. Uma porca roncando do meu 
lado.’ E foi sério, mesmo! Os meninos não viram nada. Só eu que vi. Até hoje... 
(põe a mão no peito). 

     E mais outra história. 

Sônia – Meu nome é Sônia. Quem contava bastante história pra mim era 
minha mãe. Pra mim, não. Pra nós: pra mim e pra todos os meus irmãos. 
Éramos em 8. Ela contava muita história. Como ela é de Minas Gerais, ela 
contava coisas assim: que meu pai dormia no cemitério... 

Eu – Por quê? 

Sônia – Ah... dormia no cemitério. Mas quando ele era solteiro. Não quando 
casado com ela. Que ele ia na bica e ele via fantasma. Mas em casa, nessa 
época, a gente ainda era menorzinho, não tinha ainda energia.Eu só nasci lá. 
Vim embora com 4 meses. Meu pai passava debaixo... como é que é? Acho 
que é seringueira, né? Via caixões.... Mas esperava dá a noite. Todo mundo 
sentava na cama pra depois ela contar. E pra dormir depois? 

     Uma história engatava na outra.  

Maria Ana – Quem contava história quando eu morava lá no Piauí era eu, pra 
assusta criancinha (dá uma risada sugestiva de algo que amedronta) História 
do Papa-figo. 

Eu – Papa-figo? 

Maria Ana - Oxi?! Meia-dúzia de filho deixava na casa da gente. Moleque não 
se comportava... Eu dizia: ‘se saí lá fora, o papa-figo vem!’ Oxi!? Os moleque 
se comportava que é uma beleza! Ficava santinho! A irmã chegava eles tava 
até limpinho! (ri e completa) Nem sujava! 

 Eu - Essas histórias que você contava eram histórias que você ouvia quando 
era pequena? 

Maria Ana - Que o pessoal contava. Do amancebado também. Tinha um 
monte também. Do lobisomem. Quando uma mulher separa e casa com outro, 
eles são amancebado. E diz que o amancebado vira bicho. Na semana-santa, 
na sexta-feira, ele vira. E um dia, esse cara, o amancebado, é casado com uma 
tia minha. Virava bicho. O filho mais velho dessa tia minha, que era 
amancebada, sempre ouvia essa história e disse que não acreditava. Aí um 
dia, ele trabalhou até mais tarde na roça. Aí ele ficou até mais tarde, na sexta-
feira, aí quando ele tava voltando ele percebeu que um vulto preto seguia ele. 
E ele tentou correr e o bicho seguia ele. Aí quando ele viu que não tinha jeito, 
que o negócio era ir pra cima... ele tava com uma foice. Começou a brigar com 
o vulto. Caiu em cima... até que ele acertou o cara com a foice. 
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Aí quando ele chegou em casa, ele contou história pra família dele. Aí, ele 
disse: ‘amanhã, eu tiro esta história a limpo: quero vê se ele vira mesmo bicho.’ 
Na manhã, a primeira coisa que ele fez foi ir na casa do padrasto. Quando ele 
chegou, diz que o cara tava todo ferido e com corte na perna. Ele virava 
amancebado. Virava bichão, mesmo. E ele ficava correndo... até que um dia, 
alguém pegou. Aí, nunca mais ele virou bicho. 

      Muitas outras histórias foram contadas. Terminamos o segundo encontro 

cercado destes seres que povoam nosso imaginário: lobisomem, saci-pererê, porco, 

São Cipriano, bicho-papão, a onça e o coelho, habitantes do cemitério, fantasma, 

residentes de caixões, papa-figo, amancebado, vampiro... e mais alguns. 

     Começamos o terceiro encontro falando do ‘lugar das histórias’. Para entender a 

abordagem utilizada, foi extraído o seguinte trecho: 

Eu - Onde a gente encontra histórias? 

Falas gerais - Biblioteca; Lan House; Escola; Livros/Aula 

Rodrigo - No ônibus.  Fofoca. 

Profª. Sebastiana – Gente, eu entro no ônibus, é uma tentação. Eu sempre 
procuro alguém que esteja conversando. 

Maria Ana – Se fica ouvindo, perde até o ponto... 

Eu - Onde mais escutamos histórias? 

Wellington - Museu 

Eu - Como é que a gente sabe que no museu tem história? 

Wellington - Ué, a gente sabe... Já foi passado tudo ali, entendeu? Mais ou 
menos assim, o que vai passando, a gente guarda no museu. 

     Em seguida, exploramos um pouco a questão do imaginário que chegou através 

da proposta de se refletir sobre as diferenças existentes entre a telenovela e a 

história contada por um narrador. 

Elaine - A novela está sendo contada por várias pessoas. 

Denis – Na novela tem os personagens. Na história, você vai criar os 
personagens do jeito que você quiser, na sua mente. Pelo menos, eu penso 
assim. 

Eu – Todo mundo acompanhou o que o Denis falou? 

Maria Ana – Tipo imaginário... 
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    Isso... Aos poucos, as histórias começavam a ser ‘desvendadas’ e ficavam mais 

próximas. Depois, veio o ‘Ato de Estudar’, uma história escrita por Paulo Freire e 

retirada do 2º Caderno de Cultura Popular, que foi posta aí para, entre outras coisas, 

fazer a conexão entre histórias e estudo. Cada um recebeu uma folha com o texto 

impresso e, em seguida, foi feita sua leitura em voz alta por uma das educandas.  

      Sucintamente, a história narra a situação de dois caminhoneiros que tem que 

enfrentar um lamaçal. Assim, descem do caminhão, estudam o problema e 

encontram a solução. Misturando pedras, folhas e gravetos ao lamaçal teriam um 

terreno mais firme para poderem passar com o veículo. O texto conclui, dizendo: 

“Não se estuda apenas na escola. Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa 

diante de um problema” (FREIRE, 2006, p. 58).   

    O texto foi estudado. Qual a história em si? E o que queria dizer? Eram perguntas 

que se confundiam. Então, destrinchamos cada uma e Ewerton arriscou: “Porque 

pensando você já está estudando”. 

     Em seguida, aplicamos o conceito de estudar desenvolvido no texto, em 

questões do dia-a-dia. 

Eu - Quem tem um problema? Quem teve um problema hoje? 

Profª. Luciana - Eu. Eu estava sem carro e fiquei pensando como eu viria para 
cá. 

     Várias são as soluções sugeridas: vir de carona, não vir e etc. 

     Resolvido um problema, passávamos a outro: uma educanda disse que estava 

no trânsito, mas queria chegar cedo. Algumas das soluções propostas: ‘que viesse 

de avião’; ‘Ou de vassoura’. 

     “Varremos” uma série de problemas, inclusive sogra e dívida. Todos se envolviam 

nas discussões e propunham soluções. Criaram-se várias conversas paralelas, mas 

o tema discutido era o mesmo. 

     O trabalho continuou, só que feito com histórias. Foram feitas leituras de vários 

textos até o clímax de seus enredos, onde buscava-se desfechos. Eram sugeridos 

dos mais simples aos mais inusitados. Mas tudo valia, desde que participassem. 
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Afinal, o encontro havia começado falando de imaginário. E, claro, o desfecho do 

próprio autor também era lido. 

     As últimas atividades propostas, neste dia, leitura e apresentação de histórias,  

foram realizadas em grupo. Foram formados quatro grupos, sendo que dois 

permaneceram na sala e os outros dois saíram. 

     A experimentação de um espaço diferente para trabalhar parece ter sido bastante 

interessante. Há registros de uma leitura bem concentrada destes dois grupos. Ao 

contrário do que se poderia imaginar, o trabalho fora da sala não dispersou seus 

participantes. 

     Aqui foi possível identificar um protagonismo dos professores. Nos grupos em 

que estavam, as leituras e as narrações foram encabeçadas por eles.     

Independente do papel que ocupavam, tanto na leitura como na narração, notava-se 

empenho e vontade de todos. Além disso, se divertiam também. Uns trabalharam 

com a narração simples e outros mesclaram também com a encenação. 

     Não há aqui registro da apresentação do quarto e último grupo, bem como das 

indicações para o encontro seguinte. Mas foi solicitado que trouxessem um objeto 

que tivesse uma história importante na vida deles. 

      No quarto encontro, começamos investigando “o ato de ler”. Para tanto, foi feita 

a pergunta ‘O que é ler?’. Diante de olhares vagos, resolvi escrever na lousa uma 

palavra: rato. Para que executassem, naquele instante, o próprio ato de ler. O que 

fizeram imediatamente. Em seguida, fiz um desenho que por alguns foi lido como 

sendo o sol, para outros como sendo uma montanha, outros ainda resolveram nem 

comentar o que teriam visto ali. No momento seguinte, fiz um rabisco que foi 

interpretado por alguns como sendo um ‘X’ e um ‘Z’, mais um ponto de interrogação; 

por outro, como sendo uma rubrica; outro, um ninho de sabiá; mais um, um 

garrancho e outro lá, uma cobra.  

     As diferentes leituras ampliavam o conceito do que é ler. Lemos coisas comuns 

que são as letras e os números, mas também lemos coisas não tão comuns e outras 

completamente diferentes. E cada um faz uma leitura diferente também... Daí pra se 

falar da leitura de cores, fisionomia, comportamentos, sentimentos, tempos, espaços 
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e etc foi um passo. Cada um colaborava com mais algum item que lembrava que 

poderia ser lido. Tinham compreendido que leitura ia muito além do reconhecimento 

de letras. 

     Assim, partimos para a dinâmica dos objetos que também pedia uma leitura 

deles. O fato de não terem trazido o material solicitado exigiu que viabilizássemos a 

atividade de outra forma: o desenho dos objetos. Isso nos trouxe outra questão 

porque alguns desenharam pessoas, (que não são objetos). Enveredamos um tanto 

para o assunto da representação: da diferença entre fazer o desenho e  ter o objeto 

nas mãos. Mas salientei que, naquele caso, o importante seria viabilizarem a história 

que tinham para contar (sem me alongar mais neste ponto, é preciso frisar como os 

enunciados não claros dão margem a discussões que devem ser levadas em 

consideração). 

     Aqui as histórias contadas foram as mais diversas. Houve gente que trouxe 

histórias daquilo que considerava mais importante nessa vida; outros falaram da 

infância; de lembranças importantes e de coisas corriqueiras. O que existia de muito 

forte e comum era a vontade de narrar. 

     Os desenhos foram feitos e trocados. Uma pessoa mostrava o desenho que tinha 

em mãos e dizia por que achava que alguém teria feito aquele desenho: qual a 

história daquele objeto? Qual a importância daquele objeto? Depois, sugeria de 

quem seria. Até que o desenho voltava para a mão de seu ‘dono’ que narrava a sua 

‘verdadeira’ história. 

     Esta atividade trouxe um número muito grande de histórias, o que deu origem a 

um material muito extenso. Seguem, então, apenas alguns trechos que ajudam a 

ilustrar a diversidade e riqueza dos temas surgidos, assim como dão ideia de como 

se desenrolou a experiência em si.  

Fernando (mostra um desenho) - Porque isso daqui é um caderno, né? Se ela 
falou que é um objeto muito importante pra ela... Na minha opinião, eu acho 
que ela gosta muito de estudar. Brigado, brigado. 

Eu – E de quem você acha que é esse objeto? 

(Fernando dá dois palpites, mas não acerta. Irineu fala que o desenho é dele) 

Eu – Agora, Irineu, então, você fala por que esse objeto é importante pra você? 
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Irineu – É porque eu vim com vontade de aprender mesmo! 

     Um outro desenho-objeto foi um caixão. 

Voz – Vixe! O cara é coveiro, hein? 

Outra voz – O cara tá encomendado... 

Lurdes – Se foi uma mulher que desenhou... ela é viúva, com certeza. 

Voz – Ou vai ficar. 

Lurdes – Então, eu acho que ela guardou algum objeto dele dentro desse 
caixão. 

Outra voz – Ou de repente é de uma mãe que já perdeu um filho... 

 Eu – Muito bem... e de quem você acha que é esse caixão? Quer dizer o 
desenho desse caixão? 

Elaine – Eu posso falar?  Sara. 

Lurdes – Não eu acho que... Foi Sara? 

Sara – (sinaliza que é ela) 

Eu – Bom, então, entrega o desenho pra ela. E vamo ouvi a história. 

Sara – eu desenhei esse caixão porque essa história é muito triste pra mim. 
Que sempre que eu vejo um caixão, eu lembro de quando eu perdi a minha 
filha. Nunca mais esqueci. Que eu não tinha nada pra desenhar, e essa é uma 
história que eu não vou nunca mais esquecer: quando perdi a minha filha. E a 
cena que eu sempre lembro, que sempre vem a minha mente é quando meu 
esposo tava levando o caixão assim nos braços... aí eu fui ajudar ele e não 
consegui. Aí, ele teve que levar sozinho... Aí, eu sempre lembro... Aí, por isso é 
que eu desenhei. 

     Lurdes se desculpa. Sara balança a cabeça e sorri, dando a entender que ‘ não 

tem nada, não’. 

Sara – Não, imagina... É que eu sempre choro. Eu não consigo falar assim, 
séria. Que o maior sonho da minha vida é ser mãe. E quando eu fiquei grávida, 
eu perdi. É a história mais triste da minha vida. E eu nunca vou esquecer. 

(silêncio) 

     E mais outro desenho-objeto que, neste caso, também despertou lembranças 

numa colega.  

Maria Ana – É meu! E é um boneco de madeira, mesmo! A minha mãe, como 
a gente tinha muitos irmãos, ela fazia boneco de madeira. E até hoje, eu tenho! 
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Lurdes – Eu fazia boneco de milho. Eu ia lá na roça com meu pai e catava e 
fazia... quando meu pai passava... ah, mas eu já apanhei tanto, menina. 
Apanhei tanto (diz agora, parecendo divertir-se)... 

    E mais um pedaço da infância... 

Professor Rene – Isto aqui foi uma coisa que veio à mente, uma recordação 
de infância. Gostava muito de andar de bicicleta e depois de certa idade, a 
gente vai perdendo essas coisas. E eu era muito contente, gostava muito  e eu 
tentei várias vezes (voltar a andar). Quando eu era criança, eu andava muito de 
bicicleta. Depois a gente perde esses hábitos, esses costumes... Gostaria de 
volta, mas nem tempo a gente tem. É uma coisa que eu gosto, por isso eu 
desenhei isso aqui. 

     Foi uma infinidade de histórias despertadas neste encontro. Aqui a relação de 

muitos dos objetos que foram desenhados: caderno, casa, cigarro, ‘filho’, bola, 

igreja, cama, caixão, um fusca e um cachorro, anel, boneco, coração, relógio e 

bicicleta. E, como já colocado, às vezes um se enroscava na memória do outro e 

puxava mais outra história.  

     No final, por causa do horário, tivemos que fazer uma rodada mais rápida das 

histórias. Isso prejudicou bastante em termos da narração e mesmo do envolvimento 

de quem teve que falar às pressas.   

     No início do quinto encontro, foi retomada a questão dos objetos e da 

representação. Uma tentativa de elucidar melhor o assunto. Depois de uma 

detalhada explicação, as expressões de dúvida não se desfizeram totalmente. Mas 

íamos investigando, tentando achar fios que nos levassem à compreensão de 

temas, às vezes, mais difíceis.  

     O trabalho deste dia seria realizado a partir da música. A ideia era apenas a 

percepção do som: ‘cada um vai escutar e dizer de que época é’. Coloquei, então, a 

música. Ouviram-se risadas e uma série de comentários. 

Mariana – É da época que minha avó ia pro baile! 

Uma voz – Antiga! 

Sara – É feio! 

Josi – É uma voz assim (faz um gesto de abrir e fechar a mão) irritante. 

 Eu – Que estranhamento mais?  
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Zélia – Naquela época saía do jeito que a pessoa cantava. Não dava pra 
corrigir as imperfeições. 

 Eu – E aí com CD... 

Sônia – Mudou tudo. 

     Tem-se aí uma ideia de como o som repercutia em cada um. Foi isso que 

aconteceu em relação às outras músicas também escutadas. Estavam atentos ao 

que chegava aos seus ouvidos e expressavam o que estavam sentindo.  

     Por último, foi colocada a música ‘Capoeira do Arnaldo’(anexo 4) que foi 

destrinchada parte por parte. E assim trabalha-se o vocabulário, a partir do 

conhecimento de cada um.  

Rifle – É uma espingarda que só tem dois... Eu conheço porque meu avô tinha. Todo 

nordestino tinha. 

Tripulia – É bagunça. 

Coragem não tá no grito – É essa coisa de fala alto com alguém. Falando na 

ignorância. 

Nem riqueza na algibeira – Ele tá falando que a riqueza não tá no dinheiro no bolso. 

     A última atividade solicitada foi a elaboração de um texto a partir da frase 

‘Quando eu vim de minha terra...’, diversas vezes repetida na ‘Capoeira do Arnaldo’. 

Deveriam enumerar ao menos cinco coisas que tivessem acontecido quando saíram 

de suas terras. 

     O material aqui produzido também mostrou que embora tenham vivido situações 

semelhantes, cada qual a via de uma forma completamente diferente. Para alguns, 

sair da terra natal era motivo de orgulho; pra outros, de saudades; uns guardavam 

na lembrança como um momento de muita dificuldade, de muito sofrimento; há 

também aqueles que vieram ainda meninos e só tinham uma vaga recordação de 

como a coisa tinha acontecido e há aqueles que não tinham passado por isso, pois 

eram apenas filhos de migrantes (como já dito no 2º encontro). Foram diversas 

histórias, contadas de maneira muito particular. 
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“Quando eu vim de minha terra. Há quinze anos atrás. 
Sai com quatro filhos sozinha 
Dentro de um ônibus com as crianças 
Passando muita necessidade 
Mas cheguei até aqui 
Hoje eu me considero uma vencedora, uma vitoriosa 
Criei meus filhos sozinha. 
Esta é a minha história.” 

(Izabel Cristina – Termo 4ºB) 

“Quando eu vim da barriga da minha mãe, 
A coitada da véia sofreu 12 horas 
Pra ganha uma menina tão especial na vida dela. 
Ela pensou que não ia aguentar. 
Mas Deus ajudou e hoje graças a ele 
Estou muito bem e com muita saúde 
Mas minha mãezinha não quer mais ter filhos 
Ficou com trauma. Rs Rs Rs” 

(Mariana de Souza Brito – 4º A) 

     Aqui são apenas dois exemplos, mas no capítulo dos resultados, em que 

reservamos um momento que trata também da produção escrita, temos acesso a um 

número maior desses trabalhos, contribuindo para uma melhor compreensão de 

como se processa essa ponte entre escuta e escrita. 

     O último encontro dessa leva, também teve como eixo principal a música. Cada 

um deveria trazer uma música que tivesse uma história para contar. O que veio daí 

foram temas muito variados: relação materna, paixão, religião e superação. 

     A escuta de todas as músicas foi feita atentamente, com muito respeito por quem 

havia trazido a música. Aliás, o encontro evoluiu tão bem que uma das professoras, 

Josi, não tendo trazido sua música, resolveu cantar.  

     Este foi também o momento de falar que ali encerraríamos uma etapa e 

começaríamos outra, fruto da primeira, é claro. Um trabalho que nasceria das 

histórias contadas durante os encontros e que ao mesmo tempo seria como uma 

conclusão. E o mais importante, nesse caso, seria a vontade de participar, de querer 

realizar. 

     Logo, vieram sugestões e contribuições dos professores: ‘Caberia cordel?’; ‘Nem 

que fosse parodiando. Criar cordel, criar versos próprios.’ E assim a conversa foi se 

desenrolando. 
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     Uma das professoras também propôs que este trabalho talvez pudesse ser visto 

como avaliação. Se a avaliação fosse adotada, seria difícil fazer valer o exercício da 

vontade, que eu considerava bastante importante. Consegui que percebessem  isso. 

E a possibilidade de dar uma nota foi esquecida.  

     Ficou definido para o encontro seguinte que eu pensaria nas histórias e no 

formato do trabalho, e eles pensariam em outras histórias que gostariam de contar 

nesse encerramento. 

 

Narração dos encontros com o termo 3 

     O procedimento foi semelhante ao adotado com o pessoal do termo 4. Foi 

apresentado o mesmo repertório de histórias. Mas houve diferenças nas reações, o 

que já era esperado, uma vez que eram turmas diferentes.  

     Neste primeiro contato, pareceu existir um mesmo questionamento que houve no 

termo 4.  ‘O que seria realizado?’; ‘Como seria...’ etc.  E aqui também a explicação 

do trabalho e a história da Aracne não ajudaram a responder nenhuma das 

questões. Era nítido que estavam diante do desconhecido e, então, um tanto 

apreensivos. 

     A partir da segunda história também ocorreu uma mudança. Era como se 

respirassem melhor e as fisionomias tivessem sido  arejadas. Mas o sorriso, neste 

caso, era mais contido. Existia algo que havia sido conquistado, mas o movimento 

originado era menor, ou mais sutil que no Termo 4. 

    Na terceira história, a da Gretel, aqui sim, aconteceu um relaxamento mais 

pronunciado. Tanto que, ao final desta história, ouviram-se risos e palmas. Agora, 

realmente, pareciam estar mais disponíveis para as histórias seguintes, e 

mantinham-se ‘atentos’. 

     Esta turma também apresentou respostas corporais evidentes em relação ao seu 

estado de apreensão inicial, traziam seus braços ‘trancados’(o primeiro grupo tinha 

os braços ‘cruzados’) e no segundo momento esses braços tornaram-se menos 

rígidos. Mas esse movimento foi muito sutil.   
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    Seus olhares acompanharam as histórias, mas não existiu muito o olhar cúmplice 

de grupo. Era uma coisa mais individual, exceto num ou noutro momento em que 

vemos alguém buscando a cumplicidade, o compartilhar com o colega.  

     A participação se deu também através de sorrisos. Por vezes, o riso também 

aconteceu. Mas o comentário através da fala foi muito raro. Era uma turma bastante 

silenciosa. 

    Algumas presenças se destacaram no silêncio. Evaristo, um rapaz que não tinha 

mais que 20 anos, mostrou-se bastante agitado com as histórias, fosse através do 

riso ‘envergonhado’ (na história da Aracne), fosse através do riso que realmente 

acha graça (na história do Coroné e da Gretel). E Sinval, um sujeito que ficou 

enfiado embaixo de seu boné. Era praticamente impossível ver seus olhos. O pouco 

que se via de sua expressão era algo que não se alterava, independente do que 

estivesse acontecendo à sua volta. Parecia existir um grande desconforto em estar 

ali. 

    Nesta turma, ainda conseguimos ver os livros de onde haviam saído as histórias. 

No entanto, não houve registro desse momento. Foi possível perceber que a 

apresentação dos livros foi feita aí, por conta dos registros do 2º encontro, em que 

isso foi verbalizado. 

    O segundo encontro foi particularmente diferente do realizado com a outra turma. 

Em primeiro lugar, já iniciamos com a apresentação de cada um e a relação que 

possuíam com as histórias, porque o trabalho de relacionar  histórias e livros já havia 

sido feito. 

    Mas a grande diferença aconteceu porque o trabalho em si foi recebido de 

maneira totalmente diversa. Os depoimentos foram curtíssimos e tirados de cada um 

“a fórceps”. Quatro ou cinco linhas foram mais que suficientes para transcrever as 

falas mais longas. Os olhares esquivos também compuseram com essa resistência 

ao se colocar. Quando questionados, dificilmente olhavam no olho e eram poucos os 

que acompanhavam quem estava com a palavra. O olhar de muitos era direcionado 

ao celular, ou ao caderno... ou a qualquer coisa que não fosse outro par de olhos. 
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    A frequência era muito diferente do dia anterior. Muitas pessoas que não haviam 

vindo ao primeiro encontro apareceram. E o contrário também aconteceu. Assim, 

não estávamos exatamente dando continuidade ao trabalho. Para muitos, ali era o 

início de tudo.  Além disso, parecia haver uma rixa entre dois componentes do grupo 

que chegaram a se estranhar, provocando-se verbalmente. 

    Observando-se esse contexto, foi possível extrair falas que nos trazem elementos 

para se pensar. 

     Luan, um rapaz que não compareceu ao primeiro encontro e que também 

mostrou-se de poucas palavras, disse: “Nóis fica mais na sala do que aqui fora” 

Eu - Você está chamando aqui (sala de leitura) de fora? 

(Alguns riem) 

Luan - (meio sem jeito, continua) É... Nóis não vai pra quadra. Só faz lição! 
(essa fala é acompanhada de seu olhar para um professor a quem quer dar o 
recado). 

Mikal – Ele tá fazendo um protesto! 

     Esta colocação que, num primeiro momento parecia fora de propósito, uma vez 

que falávamos da relação que tinham com histórias, depois olhada mais 

atentamente, pareceu estar ligada à oportunidade de falar. Mas a situação será 

analisada mais adiante. 

     A seguir trechos que nos revelam um pouco da relação que possuíam com 

histórias. 

     Jurandir disse que escutou bastante história e quem contava era o avô. 

Jurandir - Coisas que aconteciam com ele. Coisas ruins. Coisas boas. O que o 
pessoal fazia com ele. Maltratava ele no serviço. Essas história... (é 
interrompido pela música do celular de Luan. Peço para ele desligar)... 

 ... Que não teve muita oportunidade de estudar, por conta do trabalho. Sempre 
quando ele ficava com a gente, ele incentivava a gente estuda. Ele falou que 
pra gente consegui alguma coisa na vida tem que estuda, se não vai chegar 
um tempo que você não vai conseguir nada. 

     Jurandir termina seu depoimento falando que não tinha muita convivência com os 

pais. Foi criado pelo avô. 
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     Depois foi a vez de Dona Maria José: 

Dona Maria José - Ah, eu ouvia muitas histórias pela minha mãe quando eu 
era pequena. E muita coisa que me interessou, eu guardei comigo e até hoje 
eu conto pros meus netos. Mas aquelas histórias de trancoso, eu nem sei que 
que é isso. Mas ela sempre contava de Jesus pelo mundo, o que acontecia 
com ele. Falava da vida dos preguiçosos, daqueles que não querem nada da 
vida (aqui ela parece dar uma indireta paras pessoas que não estão prestando 
atenção e que falam junto com ela). Minha avó contava muita história pra 
gente. Nóis morava num sítio. Quando tava noite e era bem clara, a gente fazia 
aquela roda e todo mundo contava história. 

     E, então, Cleonice: 

Cleonice - Escutei história no prezinho. Dos três porquinhos, bela 
adormecida... Mas depois, não escutei mais história. 

    As situações retiradas deste segundo encontro mostram que há uma diversidade 

muito grande na relação com as histórias. Numa, mostra uma relação com a história 

que está sendo contada, isto é, com a vida que ora está correndo e, então, o conflito 

do enredo dá-se ali mesmo, sem direito à introdução: “Nóis fica mais na sala que 

aqui fora”, “Só faz lição”; na outra, existe uma relação com a história como destino, 

como profecia: “Ele (o avô) falou que pra gente consegui alguma coisa na vida tem 

que estuda, se não vai chegar um tempo que você não vai conseguir nada.”; existe 

também a relação com o ouvir histórias... por ouvir:  “a gente fazia aquela roda e 

todo mundo contava história.”; e outros que tiveram um breve contato... Cada um, 

uma história, um jeito de se relacionar com a sua história. 

    São pequenas amostras que vamos retirando para compor algumas imagens do 

que foram estes encontros. 

     Embora não haja mais registro em DVD deste trecho em diante, ainda tratamos 

das diferenças existentes entre as histórias contadas nas novelas e as de um 

contador. A partir disso, enveredamos também para a questão do imaginário. Por 

último, fizemos a leitura do texto ‘O Ato de Estudar’ e na sequência foi feita a 

dinâmica de levantarmos problemas do dia-a-dia e estudando-os, apontarmos as 

soluções. O mesmo processo também foi feito com as histórias que foram lidas e 

interrompidas para que buscassem seus desfechos. Neste encontro, alguns 

professores que conheciam as histórias revelavam seus finais, prejudicando de certa 
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forma o objetivo do exercício. Mas depois de alertados com relação a essa questão, 

este fato não mais ocorreu. 

    No terceiro dia, recapitulamos o que já havia sido feito nos outros encontros. As 

histórias...  

Guilherme – Tinha aquela da muié que queria morrer... Tinha aquela... 
(assobia)... 

Eu – Ah! Da Matinta! 

Sebastião – No Norte, o pessoal fala muito. Nós íamos caça à noite. Nós 
escutávamos o assobio dela. A gente falava: ‘tá bem longe’... tava perto. Nós 
colocava pedra de fumo na estaca. Diz que é pra ela fuma, pra não deixa a 
gente perdido no mato. 

    Entre a lembrança de um e de outro, chegamos à reflexão sobre a linguagem 

utilizada na tele-novela e a do contador de histórias. 

Madalena – Na televisão, a história já sai mastigada e a gente lendo pode 
imaginar... a nossa cabeça pode imaginar como que a história acontece. Foi 
mais ou menos isso que a senhora quis passar pra gente. 

     E, novamente, o texto “O ato de estudar”. Viviane começa a ler e Madalena 

termina. Essa atividade foi repetida porque novamente a frequência era bastante 

diferente do encontro anterior. E esta era uma questão bastante importante. 

Eu – O que o texto está dizendo? 

Maria José – Texto tá falando que a gente tem que estuda pra encontra uma 
solução de resolver os nossos problemas, né? Quando a gente temos um 
problema, a gente temos que pensa que que a gente tem que fazer pra poder... 

   Depois a dinâmica a partir dos problemas foi relembrada e fizemos a leitura de 

histórias que ainda não haviam sido lidas, para que procurassem os desfechos. 

    Por último, o trabalho da leitura em grupo e a sua apresentação. Foram feitos 

apenas dois grupos porque o número de pessoas era menor. Um deles saiu da sala 

e realizou a leitura no corredor, em pé, como aconteceu na outra turma, com um dos 

grupos. A outra manteve-se na sala, e fizeram o trabalho sentados. 

    No primeiro grupo, a pessoa que realizou a leitura em voz alta no momento da 

preparação foi também quem conduziu a apresentação, mas notava-se um trabalho 

de todos. Guilherme, o mais novo, cuidou da sonoplastia e encenação. Na realidade, 
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ele brincou com a história, e nessa atitude, mostrou seu envolvimento. Sinval foi o 

único que não se envolveu. Durante a apresentação, todos ficaram em pé e ele 

colocou-se sentado. No entanto, ele fez o movimento de acompanhar seu grupo até 

o corredor, onde foi feita a leitura. (Sinval também seria um personagem a se 

observar. Ele faz uma trajetória interessante. É como se fosse saindo de sob o 

boné). 

    No outro grupo, os professores encaminharam o trabalho. A leitura foi feita por um 

professor e no momento da apresentação, outro professor dividiu a cena principal da 

história com uma educanda. Mas houve um envolvimento do grupo todo. Parecia 

existir um prazer em realizar a atividade e isso podia ser constatado, através do 

sorriso e das risadas que preenchiam a atividade.  

    Neste quarto encontro, além da breve recapitulação inicial do desenrolar do 

trabalho, foi realizada apenas a dinâmica dos objetos. Deixamos a reflexão sobre o 

ato de ler para outra ocasião porque na primeira turma não houve tempo hábil para 

que todos pudessem contar suas histórias. Aqui também a atividade foi realizada a 

partir de desenhos, pois somente uma pessoa havia trazido o objeto. E embora 

tenha se estabelecido uma dinâmica muito boa, o foco aqui será somente as 

histórias, por já serem um material bastante extenso. 
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História 1 

Lilian – Como faz parte da vida... A música fez parte da minha vida durante 
muito tempo... Hoje já abandonei... assim, mais ou menos. Fui pianista, 
mesmo. Agora, eu abandonei porque eu tô com tendinite. Mas tenho vontade 
de futuramente volta com outro instrumento. E através da música, realizei 
várias coisas: viajei bastante, cantei muito, ainda continuo cantando. Aliás, faz 
parte da minha vida, mesmo! 

Madalena – Você parou por conta da enfermidade? 

Lilian – Não. Eu parei porque eu não tinha um piano aqui pra tocar. E o teclado 
não é a mesma coisa. E com a correria do dia, eu trabalho o dia inteiro. Fica 
difícil você estudar. Mas, assim, através da música, eu fiz muita coisa. Aliás, 
meu marido é filho da minha professora de piano, então, então eu tenho muitas 
histórias (riem). 

Madalena – Este gosto seu não te traz uma vida financeira, né? 

Lilian – Não. Não traz. Já trouxe. Por isso, eu... Na verdade, a minha formação 
é musical, mas como não dá muito dinheiro... aí, eu parti mais pra área 
educacional. 

 

História 2 

Fábio – É que quando eu era garoto, a gente jogava muito jogo de tabuleiro, de 
mesa... aqueles jogos da Grow: xadrez, damas. Eu, hoje assim, hoje em dia, 
por causa do tempo, acabo não jogando muito, mas tenho vontade de compra 
de novo: jogo de dama, de xadrez. 

 

História 3 

Neusa – Meu desejo é ter um restaurante. Eu gosto de cozinhar, sim. 

 

História 4 

Pedro – Foi minha primeira biclicleta... Lá no Sertão do Paraná. Tinha 4, 5 
anos. Meu avô morava assim, a uns 800 metros de distância, do meu avô pra 
casa dos meus pais. Era interiorzão, né... Sozinho. Tinha vontade de ter uma 
bicicleta e o meu avô me presenteou. Só que da casa do meu avô pra minha, 
era uma ladeira (ele ri). A felicidade foi tanta... Eu não andava ainda. Não sabia 
anda (de bicicleta). Que eu peguei essa bicicleta, saí empurrando. (ri mais 
ainda) A danada pegou embalo (faz um gesto com a mão que subentende-se 
que ele entrou no mato) mato adentro. Conclusão: arranha-gato por tudo 
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quanto é lado. Até nos zóio. A história, essa eu não esqueço. Essa eu nunca 
esqueço. Todo arranhado, mas não larguei da bicicleta. É a história da 
bicicleta. 

 

História 5 

Maria Lúcia – Celular é importante pra gente porque pode registrar alguns 
momentos da vida... essas coisas legal! 

Madalena – E o seu primeiro celular você comprou nas Casas Bahia? 

Eu – E você tem celular há muito tempo? 

Maria Lúcia – Não há muito tempo. Mas era uma coisa que eu queria ter. 
Realizei e achei legal. 

Marleide – Eu acho que o celular é uma forma de se ignorar as pessoas. 

Eu – Se ignorar? 

Marleide – É sim! Porque não é tanto pelo fato de se comunicar à distância 
com outra pessoa. É só pra ter um ‘walkmanzinho’ no ouvido. Aí, para do lado 
de uma pessoa, não tem coragem de dar nem um bom dia (a fala de Marleide 
gera uma discussão e não é possível se identificar o que está sendo dito). Tá 
do lado do outro e não tem coragem de pedir licença, pisa em cima do outro, 
mas não pede licença. 

 

História 6 

Ricardo – eu desenhei a aliança porque é como a senhora disse: é uma coisa 
que é a história da gente ou mudou a história. Eu era um só, e agora a minha 
história passa a ser dois, eu, minha esposa... quatro, com meus filhos. Eu acho 
que aliança, tanto na minha vida, como acho que na de todo mundo que tá 
aqui... que casou, ou sonha em um dia casa... aliança muda a história da 
gente. 

Marleide – É verdade!  

Ricardo – A gente passa a viver uma outra história, a dois. Não é mais 
sozinho. Eu, pra mim, graças a Deus, é muito importante pra mim. Tenho uma 
esposa que... eu amo muito, né? Eu acho que ela me ama também. 
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História 7 

Evaristo – Eu quero morar na praia. Eu quero morar na praia. Trabalha na 

praia. 

 

História 8 

Marleide – Essa menininha aqui representa um sonho. Eu não sou boa pra 
desenha. Eu não sei desenha bem, mas eu acho que eu representei bem. 
Quando eu era pequenininha, eu sonhava com essa menina aqui. Eu sonhei 
com essa menina durante vinte anos da minha vida. Agora, 10 anos atrás, eu 
tive uma menina igualzinha o meu sonho. E, inclusive, eu coloquei esse livrinho 
aqui (no desenho) porque quando eu sonhei, eu achava estranho. Muita coisa 
que não tinha nada vê, que não tinha nexo. Aí, eu orava bastante. Eu fui pedi a 
Deus uma orientação. Só que eu era muito novinha, então eu não acreditava 
muito. Mas Deus mostrou. E, conforme o tempo foi passando, Deus foi 
mostrando o mesmo sonho pra mim. E, graças a Deus, Deus me deu essa 
criança. Hoje, ela tá com 10 anos. Eu sonhei com ela bebezinha... E eu ia 
sonhando, conforme o tempo ia passando. Eu ia sonhando com essa menina 
crescendo. E, no meu sonho, ela falava: “Eu sou sua!” E eu falava: “Ai, eu não 
quero essa menina, não!” E o sonho vinha se repetindo. Eu chorava muito! E 
eu via minha filha crescendo. E a menina falava: “Eu sou sua!”. Quando eu fiz 
13 anos, eu sonhei. Quando eu fiz 15 anos, eu também sonhei com essa 
menina. E ela falava: “Eu sou sua!”. 

 

História 9 

Ana Maria – Não é obrigatório. Eu tenho até meus sonhos, eu tenho minhas 
coisas que eu não preciso dizê. Eu conto se eu quiser, pra quem eu quiser. 
Não preciso colocar no papel. Eu não tô a fim de falar. Eu acho o seguinte: que 
nem todo mundo consegue pensar, elaborar alguma coisa assim. É capacidade 
de falar. Eu tenho várias histórias porque eu me criei, fui criança... O que eu 
quero deixa claro é o seguinte: tem alguns que conseguem pensa e coloca no 
papel. Outros, não! Isso não significa que elas não têm história! 

 

História 10 

Maria Lúcia – Eu esqueci de colocar uma oncinha aqui. Não é um sonho de 
ganha na loteria. Não é. Essa nota representa muito pra mim e enquanto eu 
vive, eu vou lembra dessa nota. Vou exprica. Eu era pendente. Eu tinha uma 
pendência com um advogado. Um dia anterior, eu precisava de uma nota 
dessa pra compretar a mensalidade, a pendência que eu tinha com o 
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advogado. E eu, como sempre, sou tímida, né? Então, eu fiz uma oração e pedi 
pra Deus que ele me iluminasse um caminho que eu podia conseguir uma nota 
dessa. E eu até no final da tarde, não, não tinha nada. No dia seguinte, eu tinha 
que paga. Se não pagasse, eu tinha que paga o juro. E aí, saí do trabalho, 
tomei meu banhozinho sossegado, sempre pedindo pra Deus. Essa nota caiu 
lá de cima. 

Evaristo – Lá do céu? 

Maria Lúcia - Eu não acreditei que essa nota fosse verdadeira. Eu passando 
ali na alameda Franca, sentido rua Augusta, essa nota veio caindo lá de cima 
assim. Eu aparei com as 2 mãozinha e peguei. Ó, essa nota aqui, então... ela é 
muito importante pra mim. E quem sabe até Deus pode me dá várias, né?! 

(Todos riem. Burburinho) 

Maria Lúcia - Eu não tinha nenhum centavo. Eu juro! Eu comprei 1k de carne 
pra sabe se essa nota era verdadeira. Mas nunca mais acho que caiu do céu! 
Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês: não pare de trabaiá, pensando que o 
dinheiro vai caí do céu! (risadas) 

 

História 11 

Josenilto - Posso explicar o meu aqui? Muita gente não conhece, mas esse 
aqui é um estilingue, cê entendeu? Lembra muito o tempo de infância. Eu viajo 
carregando esse estilingue, onde eu vou eu carrego. 

(Nesse momento, a coisa ficou bem tumultuada porque vieram avisar que a aula 

tinha terminado. Todos apressaram o Josenilto. Disse para que cada um pegasse o 

seu desenho e explicasse rapidamente. Havia mais quatro pessoas. Outra opção 

seria deixar para o próximo encontro, mas como a frequência oscila muito, resolvi 

finalizar daquela maneira, mesmo). 

 

História 12 

Madalena – É um cachecol (tira o cachecol da bolsa). Aqui tá os dois bolsinho. 
Quando eu trabalhava, agora eu tô desempregada... eu uso muito ele no frio. 
Porque ele é tão grandão que, olha só (passa em volta da cabeça). Dá prá... 
Eu ganhei de uma professora, ela que me deu. Tem mais de quinze anos que 
eu tenho ele. 
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História 13 

Socorro – Isso aqui é uma Bíblia Sagrada. Eu não sou evangélica. Sou uma 
católica que, hoje, não vou mais na igreja. Não, sabe?! Mas foi um presente 
mais importante que eu ganhei, além de minha filha. Porque eu tinha vontade 
de compra uma bíblia. Eu nunca arranjava dinheiro pra compra. Chegava lá o 
dinheiro não dava pra compra uma bíblia. Um dia, minha colega me fez uma 
surpresa e me deu uma bíblia. Eu fiquei emocionada, que era um sonho que eu 
tinha desde muito tempo. E não tinha condições de tá comprando. 

 

História 14 

Sebastião – É a minha carteira de habilitação que eu perdi. Eu pra consegui 
isso aqui, desde o nordeste, eu trabalhava com trator, essas coisas e 
caminhão. Vim pra São Paulo, sabendo lê pouco, que agora que eu vim pra 
escola e consegui tirar minha carteira de habilitação, depois... em 88. Em 2008, 
me fizeram devolvê.  Depois de 20 anos, eu fui e devolvi. Pra mim, foi uma 
coisa que tiraram e que fez muita falta. E eu gosto muito da minha carteira de 
habilitação. 

Voz – Porque você perdeu os ponto?! 

Sebastião – Não. Depois de um acidente, eu caí em cima de um caminhão e tô 
afastado. E mais: no trabalho de motorista, me tomaram ela. Mas eu vou pegá 
de volta. 
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História 15 

Herman – Eu?! Aqui é minha mochila que eu carrego pra todo lugar. Vou de 
uma escola pra outra. Então, são uma das coisas mais importantes que eu 
tenho. É quase como se fosse uma segunda casa. 

     

     E foi assim este encontro: com muitas lembranças e maneiras de contar muito 

diferentes. Gente que falou muito. Outros que resumiram em apenas uma frase. 

Eram valores e sentimentos muito distintos. Eram muitos elementos para se estudar. 

     O 5º encontro seguiu o caminho do anterior, com o termo 4, quando foi abordada 

a questão do que vem a ser ‘o ato de ler’. Apresentei de forma bastante semelhante, 

utilizando a palavra “rato” e busquei fazer os mesmos outros desenhos, do “sol” e do 

rabisco.  

    A observação de Sebastião quanto à interpretação destes símbolos foi a seguinte: 

“O rato é como aquela coisa da televisão e os outros a gente tem que usar a 

imaginação”. Assim, ele nos traz a ideia de que a leitura das letras e números é algo 

dado, as outras necessitam do imaginário. 

    Quando Sebastião fala ‘aquela coisa da televisão’, refere-se à reflexão que 

fizemos a respeito das diferenças entre a linguagem televisiva e a do contador de 

histórias.  Era a ideia de que a televisão já vinha com tudo pronto, mastigado. 

    Assim, como no termo 4, disso para as outras leituras evoluiu-se muito 

rapidamente. Todos deram sua contribuição, lembrando tudo que podia ser lido: 

símbolos, números, desenhos, siglas, partituras, postura corporal, fisionomia, 

gestos, grifes... 

     Aqui retornei a um trecho de nossa conversa: 

Eu – Mas tem outra leitura. Se a pessoa está toda vestida de branco, ela 
trabalha em alguma coisa relacionada à saúde. Pode até ser que você se 
engane, mas... 

Cleyton – Ou é macumbeiro, né, professora? 

(risadas) 

Eu – Ou é macumbeiro. 
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Madalena – Se for bairro rico é médico. Se for bairro pobre é macumbeiro.  

(risadas) 

Prof. Fábio – Pode ser açougueiro, também. 

Socorro – Babá. 

Madalena – Muitos trabalham de branco: enfermeiro, cabeleireiro... 

    Outro pensamento bastante interessante e que deu o tom do trabalho foi a 

conclusão de Madalena: “E a gente quase não percebe que a gente lê dessa forma. 

A não ser que a gente pegue um livro.” 

    Os encontros seguiam muito o ritmo das conversas e do pensamento. Foram 

orientados e cuidados para que justamente se pudesse aproveitar ao máximo o que 

estava sendo trazido para a roda. Mas, ao mesmo tempo, permitia o deleite e o 

devaneio com as ideias.  

    E, então, iniciamos a escuta de música. A ideia era a mesma do que havia sido 

feito com a turma anterior: sensibilizá-los para outros tipos de leitura, neste caso, a 

auditiva. As manifestações eram diversas. Houve quem sentisse saudades: ‘Porque 

eram coisas do passado, de quando eu era criança. Meu avô?! Nossa! Aí, ele ficava 

lá a tardinha com o radinho. Era a pilha! A gente morava no interior. Dava até sono!’ 

outros escutaram com conhecimento de causa: ‘instrumentos de corda, como viola e 

violão...”; e houve quem escutou com o pezinho na ciência: ‘falando de leitura da 

música... tem uma parte física. Da parte magnética do disco, da ranhura...” 

    Em seguida procedemos à escuta de ‘Capoeira do Arnaldo’. As contribuições dos 

músicos nos permitiram prestar atenção na presença de instrumentos como 

berimbau, agogô e violão; depois, passamos pelo vocabulário que foi sendo 

destrinchado por todos e então chegamos à última atividade que era a produção de 

um texto a partir da frase ‘Quando eu vim de minha terra’ (a orientação foi a mesma 

dada para o termo 4). 

    Durante esta atividade ocorreu a seguinte cena: 

    Dois educandos estavam sentados ao lado de vários professores. Não notando 

muito empenho dos professores em realizar a atividade, a educanda diz:  

Educanda - Oxi, mas que alunos é esse que não faz lição! Não! Que é isso? 
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Eu – Os professores aqui estão dando mau exemplo. 

Educanda (olha a professora) – Tem que ser cobrado! Cês que... Tá vendo? 

Profª (dá uma risadinha) - Eu já escrevi muito! 

Educanda (voltando para o seu papel) – Ahh! Tá! 

Profª. – Já fiz muita lição. 

    Aqui foram colocados momentos que dão uma ideia do todo. Alguns serão 

aprofundados. Quanto ao material escrito produzido, este também nos revelou uma 

diversidade de histórias e pensamentos, mas serão devidamente abordados na 

análise.  

    Neste último encontro, antes da finalização do trabalho, foi interessante notar que 

todas as músicas trazidas por esta turma, independente da sua natureza, geraram 

discussões de ordem política. 

    A primeira música escutada foi ‘Metamorfose’, de Raul Seixas, e houve toda uma 

análise - feita pelo grupo - tanto do próprio professor que havia trazido, que segundo 

alguns não ‘combinava’ com uma música irreverente, como um estudo da própria 

palavra metamorfose, sempre partindo de seus conhecimentos.  

    A segunda era uma música americana romântica. Aqui, o questionamento foi em 

relação a escuta de uma música que não se sabe o que diz. Era uma discussão 

ideológica mesmo. Bonito de se ver e deve ser abordado mais detalhadamente. 

    A terceira e última era um rap, que deu margem a muitas questões.  O rap dividiu 

opiniões: tinha gente que achava que era de bandido, tinham aqueles que pensavam 

que era de conscientização.  O interessante aqui foi ver o envolvimento através do 

exercício da palavra. Cada um defendendo o seu ponto de vista, mas sempre 

ouvindo também o outro. 

    Não houve tempo para falar dos próximos encontros.   
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A passagem para os ensaios 

     O processo para a formação do grupo que trabalharia para apresentar as 

histórias foi bastante atribulado, pois era a primeira vez que reuníamos todos: os 

educandos e professores dos termos 3 e 4. A sala ficou muito cheia e havia um 

movimento constante. As pessoas não paravam de chegar. Por isto, a explicação da 

natureza do trabalho que seria feito e também o que era necessário em termos de 

dedicação teve que ser repetida várias vezes. 

     O que foi ressaltado aí foi a vontade. Todos eram convidados a participar, mas 

deveriam avaliar, fundamentalmente, o fato de quererem realizar e estar no trabalho.  

Além disso, era preciso que viessem todos os dias e que chegassem no horário, 

durante toda aquela semana. Estávamos na 2ª feira, tudo aconteceria até o sábado, 

ocupando todas as noites e a tarde de sábado. Algumas pessoas colocaram a 

questão do trabalho no sábado. Assim, acertamos que haveria dois formatos de 

apresentação: um com o grupo todo e outro só com as pessoas que tinham essa 

disponibilidade. Perguntaram se era teatro e foi dito que sim; questionaram também 

sobre o que fariam aqueles que não participassem e foi dito que teriam aulas 

normais; depois mais uma coisa aqui, outra ali; olhares, pensamentos até o 

momento em que precisaram tomar a decisão. Os que queriam participar deveriam 

permanecer e os outros deveriam ir para suas salas de aula originais. Aos poucos, 

as pessoas foram saindo, até que não saiu mais ninguém e tínhamos ali um grupo 

(Esta composição ainda teve pequenas alterações no decorrer da semana, mas sem 

comprometer o andamento do trabalho).  

     Começava ali o primeiro ensaio. Levantamos de nossas cadeiras e demos as 

mãos para melhorar o formato da roda, de modo que todos pudessem se ver. 

Soltamos as mãos e iniciamos a primeira atividade.  
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 Quadro dos ensaios  

Encontro ATIVIDADE OBJETIVO(S) Dados 

1º. DIA Brincadeira do nome – 
Roda dos nomes 

 Possibilitar a 
memorização dos 
nomes das 
pessoas 
envolvidas no 
trabalho, para que 
começassem a se 
tratar pelos 
nomes. 

 

 1DVD 

 Fotos 

 Transcrição 
 

 

Dança das Cadeiras – 
diferente da tradicional 
brincadeira 

 Proporcionar uma 
primeira 
integração das 
pessoas, vindas 
de turmas 
diferentes. 

 

Aquecimento Corporal  Proporcionar um 
reconhecimento 
simples do próprio 
corpo, através de 
um trabalho 
coletivo; 

 Perceber o 
vocabulário 
corporal do grupo.  

 

 

 Conversa sobre a dança 
das cadeiras 

 Perceber como a 
atividade proposta 
é recebida; 

 Falar da 
importância da 
integração entre 
as pessoas do 
grupo para a 
realização do 
trabalho. 

 

 

2ºDIA Roda dos Nomes   Reforçar a 
importância de 
memorizar os 
nomes das 
pessoas com 
quem estão 
trabalhando.  

 Fotos 
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Aquecimento Corporal.  Proporcionar um 
reconhecimento 
das diversas 
partes do corpo. 

 Preparar o corpo 
para o trabalho. 

  

 

Brincadeira com Bexigas  
 

 Promover a 
integração entre 
as pessoas 
(semelhante à 
dança das 
cadeiras não 
tradicional). 

 

Apresentação do Roteiro  Explicar como foi 
feito – o que foi 
levado em 
consideração na 
sua elaboração; 

 Colocar as ideias 
de como seriam 
trabalhadas as 
diversas histórias 
para que 
opinassem e 
sugerissem. 

 

 

 

 Dança + Histórias (as 
pessoas dançam ao som de 
um forró e quando a música 
para, todos congelam. 
Neste momento, um pessoa 
deixa o seu parceiro e se 
dirige ao público, contando 
um trecho de sua história. 
Quando finaliza a sua fala, a 
música volta e a pessoa 
também retoma sua dança 
com o parceiro. 

 Construir as 
cenas da 
apresentação, 
através da própria 
palavra dos 
componentes do 
grupo, dita de 
maneira 
improvisada. Isso 
foi feito repetidas 
vezes sem ter o 
compromisso de 
repetir com as 
mesmas 
palavras, mas sim 
de contar a sua 
história. Assim, 
as pessoas foram 
experimentando a 
melhor forma de 
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dizer isso.   

3º DIA Conversa sobre o figurino – 
qual seria a roupa utilizada 
na apresentação 

 Definir a roupa 
que seria utilizada 
na apresentação; 

 Possibilitar uma 
discussão 
estética. 

 3 DVDs 

 Fotos 

 Transcrição 

 Dança executada por todos 
ao som de uma música do 
grupo ‘Mawaca’ 

 Criar uma dança 
que desse a ideia 
do movimento de 
migração – foco 
principal do 
roteiro. 

 

 Escuta da música (letra e 
canto) - 
A música foi ouvida 
atentamente de modo a 
entender suas palavras e 
também a sua melodia e 
ritmo. 

 Entender e 
aprender a letra 
da música; 

 Aprender a cantá-
la. 

 

 Ensaio da passagem do 
momento em que a música 
do Mawaca é cantada e 
dançada para o de pegarem 
suas bagagens para a 
‘viagem’. 

 Executar a 
mudança de ação 
e clima. 

 

 Leitura do texto final, 
acompanhado da percussão 
corporal que simula as 
batidas do coração. 

 Ensaiar a leitura e 
a percussão; 

 Verificar o 
resultado desta 
composição 
(leitura + 
percussão) 

 

 Ensaio do início do 
espetáculo  - apresentação 
de cada um, falando seu 
nome e o lugar de origem. 

 

 Exercitar a 
‘identidade’ de 
cada um; 

 Experimentar a 
fala e a 
movimentação de 
cada um e do 
grupo como um 
todo. 
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4ºDIA  Escolha  e 
experimentação do 
figurino 
(as pessoas trouxeram 
opções de roupas para 
que se pudesse fazer a 
composição de cada 
um). 

 Trabalhar mais 
este signo (a 
roupa) de modo a 
compor 
esteticamente e 
também em 
harmonia  com o 
conteúdo 
trabalhado; 

 Verificar a 
viabilidade da 
roupa para a 
movimentação 
proposta. 

 3 DVDs 
(aproximadamente 
90 minutos) 

 Fotos 

 Transcrição 

 Reconhecimento do 
espaço onde seriam 
realizadas as 
apresentações.  

 Verificar se seria 
necessário fazer 
adaptações no 
trabalho em função 
do formato e das 
condições do local. 

 

 Ensaio Geral com várias 
passadas  

 Criar 
possibilidades para 
o desenvolvimento 
da confiança e 
segurança para 
apresentação. 

 

 Conversa Geral    Conscientizar 
sobre o 
desenvolvimento 
do trabalho; 

 Encorajar para o 
dia seguinte. 

 

5ºDIA Concentração no pátio – 
próximo ao palco.   

 Reunir todos para 
últimos detalhes e, 
principalmente, 
para que se 
percebessem 
unidos e criassem 
um foco em 
relação à 
apresentação. 

 1 DVD 
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 Apresentação  Exercitar a fala e a 
maneira de contar 
história; a maneira 
de se colocar; 

 Mostrar, em parte, o 
trabalho que foi 
realizado.  

 

6ºDIA Concentração –
conversa e brinde 

 Reunir todos para 
conversa sobre o 
dia anterior; 

 Rever sequência de 
histórias e entradas, 
pois nem todos que 
estavam presentes 
na apresentação do 
dia anterior, 
estavam também 
no sábado. 

 Celebrar a 
realização do 
trabalho. 

 

 3 DVD’s (90 
minutos) 

 1 DVD editado 

 Fotos 

 Transcrição do 
depoimento 
final.  

 Apresentação   Exercitar a fala e 
maneira de contar 
história, em público; 
a maneira de se 
colocar, perante 
muitos; 

 Mostrar, em parte, o 
trabalho que foi 
realizado. 

 

 Conversa Final   Avaliar o trabalho.  

Tabela 3- Ensaios 
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Ensaios 

     Descrever o processo dos ensaios é algo bastante complexo. Foram diversos 

fatos acontecendo, muitas pessoas vivendo inúmeras situações. É difícil escolher o 

que falar e como falar para que se chegue de alguma maneira a vislumbrar um 

pouco que seja, do que se criava ali. Mensurar o que aprenderam com isso? 

Também passaríamos longe de uma boa descrição dessa experiência. Larossa 

talvez nos ajude quando diz: 

A primeira coisa que gostaria de dizer sobre a experiência é que é 
necessário separá-la da informação. E o que gostaria de dizer sobre o saber 
de experiência é que é necessário separá-la de saber coisas, tal como se 
sabe quando se tem a informação sobre as coisas, quando se está 
informado (LARROSA, 2002, p. 22). 

     Essa etapa dos ensaios nos traz, mais do que qualquer coisa, a própria 

experiência. Uma intensa experiência que fala por si, sem precisar de subterfúgios 

como o acúmulo de informações ou outra coisa do gênero que possa ser 

mensurada. É a importância do viver intensamente um momento, ponto. No máximo, 

isso talvez possa de certa forma ser narrado, mas  nunca contabilizado. 

     Lídia, Irineu, Cleonice, Sérgio, Jacira, Fábio, José, Adelino, Eliene, Maria Ana, 

Carla, Sara, Elaine, Rene, Sebastiana, Lurdes, Zélia, Nivaldo, Herman, Socorro, 

Edvalda, Sinval, Ewerton e Érika. (Essa é uma roda de nomes. Começa com uma 

pessoa falando seu próprio nome e então a seguinte do lado esquerdo, por exemplo, 

fala o nome da que iniciou a roda e está à sua direita, acrescido do seu próprio 

nome. Segue-se até fechar o círculo.) Nesta composição de pessoas, aconteceu 

assim: eu disse: Lídia; Irineu disse: Lídia e Irineu; Cleonice disse: Lídia, Irineu e 

Cleonice; Sérgio recapitulou os três nomes na sequencia e acrescentou o seu; e a 

roda completou-se com Érika dizendo todos os nomes). 

     Essa dinâmica não requer nenhuma habilidade especial, além de uma memória 

simples que só precisa de um pouco de treino, mas nos faz guardar o nome das 

pessoas com quem vamos passar um tempo convivendo mais intensamente. As 

pessoas se divertem com o desafio de terem que lembrar tantos nomes, dizem que 

não é ‘justo’ para quem está ao ‘final’ da roda. Mas isso se resolveu com todos tendo 

que fazer uma rodada geral com todos os nomes. E, na realidade, todos gostaram 

muito! 
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     Mantendo a roda, fizemos um aquecimento corporal. Cada um deveria sugerir um 

movimento que seria em seguida acompanhado por todo o grupo. As sugestões 

deveriam, mais ou menos, seguir o sentido da cabeça em direção aos pés. Isto é, 

fazer um movimento com a cabeça, outro com os ombros, por exemplo, o terceiro 

com as mãos e, assim, até chegar aos pés, de modo que o aquecimento passasse 

pelo corpo inteiro.  

     Inventaram, experimentaram, uns mais ousados propunham movimentos que 

exigiam performances mais complicadas; outros mais simples, apenas olhavam para 

uma determinada parte do corpo e tentavam um movimento...e pronto, estava 

sugerido. Todos participaram. O único que não sugeriu e ficou sem graça foi Sinval, 

mas logo o grupo encontrou a solução e o acompanhou no movimento de levar as 

mãos ao rosto, para cobri-lo.  

     Pulamos, esticamos, giramos, torcemos, alongamos... tudo dentro do repertório 

corporal do grupo. Em alguns casos, foi necessário alertá-los quanto à intensidade 

ou a forma de executar o movimento, mas tudo era feito com muita vontade (não é 

força, é vontade mesmo). 

     Deste aquecimento, fomos para a brincadeira das cadeiras. A tradicional é aquela 

em que as pessoas dançam em torno de cadeiras até a música, que está tocando, 

parar. Então, todos devem sentar-se. Aquele que ficar de fora (porque sempre tem 

uma cadeira a menos que o necessário para que todos sentem) sai da brincadeira. 

Isso vai até chegarmos a duas pessoas que dançam em torno de apenas uma 

cadeira. O vencedor é, obviamente, aquele que consegue sentar. 

     Neste caso, a brincadeira é diferente porque apenas as cadeiras saem do jogo. 

As pessoas permanecem e vão tendo que arrumar uma maneira de todos sentarem, 

mesmo com número cada vez mais reduzido de cadeiras. Aliás, o desafio é 

exatamente este: uma solução coletiva para um problema que é de todos.  

    Todos brincaram: educandos, professores e até Sinval se entregou ao ritmo das 

músicas que embalavam a brincadeira. Muita risada. Dança. Brincadeira. Todos 

juntos. Depois, uma breve conversa sobre como sentiram a brincadeira, o que 

perceberam... A compreensão racional da intenção da atividade logo aconteceu. 
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Falaram do fazer juntos, da integração... que é diferente do ‘outro jeito’ que 

normalmente se faz essa dança e que tem como propósito a competição. 

     Foi visível a repercussão da brincadeira em seus corpos. A respiração forte, 

pouco ar (ou muito) e desejo de falar. Existia ainda muita risada, muitos comentários 

sobre todos os pequenos eventos vividos... Uma frase ressaltada aqui, outra ali... O 

ar voltando. Fomos sentando, silenciando... Estávamos novamente em roda. 

     Começamos a falar do roteiro. Da ideia de trabalhar com o movimento de saída 

da terra natal em direção a uma cidade grande. Seria uma história com vários 

trechos de histórias... Alguém diz: “de cada um?”. Isso mesmo, seria com as 

histórias de cada um, alguns pedacinhos de histórias... Conversamos sobre o que 

poderia dar a ideia de movimento. Nivaldo falou da mala. Sebastiana logo se 

lembrou: “Ah, eu tenho uma verdinha lá em casa...” E todos começaram a falar e a 

pensar no que poderiam trazer. Ainda não seria para o dia seguinte, mas 

combinamos que quem quisesse já poderia vir com alguma coisa. Isto nos ajudaria a 

ver a ‘cara’ do trabalho. 

    Mas algumas pessoas ali (as mais novas) não haviam vivido essa situação. 

Então, estariam lá com os outros tentando resgatar a ideia, desse movimento, 

mesmo que tivesse sido uma coisa vivida pelos pais ou pelos avós, por exemplo, e 

contando junto com os outros.  

    Embora não haja registro de toda esta conversa, todo o final deste encontro foi 

dedicado ao roteiro. Cada um dava uma ideia e fomos compondo com um roteiro 

original que lhes foi apresentado. Saímos de lá com uma noção geral do que seria 

trabalhado nos outros dias. 

     Para descrever o segundo dia, nossa referência são apenas fotos. Mas é 

possível perceber a sequência de atividades propostas e também a atmosfera do 

trabalho. 

     A roda de nomes também aconteceu e foi possível perceber a presença de 

pessoas que não estavam no primeiro dia: Josenilto, Dirlene, Marleide, Maria Lúcia e 

D. Maria José. Mas também nota-se a falta de três pessoas: Professora Carla, Fábio 

(educando) e Jacira (educanda). 
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     Depois também aconteceu o aquecimento corporal, seguindo a mesma dinâmica 

de gestos e movimentos (pena não ser possível saber se Sinval aqui propôs o 

movimento). As expressões nas fotos sugerem envolvimento e diversão. Todos 

participaram e estavam concentrados. 

     Em seguida, acontece uma brincadeira com bexigas onde a ideia é não deixa-las 

cair no chão. Todos devem ficar espalhados pelo espaço de modo a poderem se 

movimentar para ‘salvar’ as bexigas. Elas são colocadas no jogo uma a uma, até 

inteirarem dez bexigas no ar. Cada vez que uma bexiga cai no chão, a brincadeira é 

reiniciada do zero. 

     Aqui, muitos sorrisos, todos se divertiram. Sinval ri largamente. A Profª. Josi se 

utilizou de um bastão para poder alcançar as bexigas. Todos se empenharam em 

não deixa-las cair. Brincaram de verdade. 

     Então, teve início a dança. Formaram pares  e dançaram. Também começaram a 

contar suas histórias. A dinâmica aqui foi parecida com o jogo das cadeiras em que 

o sinal se dá pelo corte da música. Todos dançaram ao som de um forró; quando a 

música parava, os pares congelavam (ficam imóveis) e uma pessoa ia para o que 

seria a frente do palco e contava um pedaço da sua história, referente à sua vinda 

para São Paulo. Assim que terminava de contar, a música voltava a tocar e todos 

retomavam a dança. Dançavam até novo corte da música. E, então, mais uma 

pessoa, mais uma história. Assim, cada um e todos contaram um pouco da sua 

história.  

     Nesta etapa do trabalho não existe nenhum texto pré-estabelecido. A ideia é que 

resgatem em suas memórias algo referente às suas partidas, viagens ou chegadas. 

E pode-se dizer do jeito que quiser. Em rima, em prosa... Basta que contem. Isso 

repete-se várias vezes, então vão experimentando de vários jeitos. Há tempo para 

dizer que querem participar contando realmente alguma coisa, que não querem, 

pensarem e decidirem. Lurdes, por exemplo, disse no início que não queria falar, 

mas até Sinval se dispôs.  Então, ela tomou coragem e contou.    

     O terceiro dia iniciou com uma conversa sobre figurino. Todos falavam ao mesmo 

tempo. Havia quem achasse que a roupa deveria ser ‘chique’. Houve quem achasse 

que a roupa tinha que ser simples, por conta da própria história. O que se conseguiu 
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definir é que as moças vestiriam saia e blusa e os moços estariam de calça e 

camisa. E cada um viria segundo seu gosto. Também ficou acertado que era preciso 

trazer as ‘malas’ e tudo que fossem usar em cena, porque no dia seguinte 

aconteceria o último ensaio. 

     O ensaio propriamente começou com a passagem da narração das histórias para 

o momento em que uma música fala do movimento de saída da terra. Este momento 

se deu com um dos personagens migrantes, mas que seria uma espécie de 

narrador, que estaria ali para reunir as histórias em uma. (O professor Rene tinha 

decidido participar dos ensaios, mas não queria estar em cena. Quando chegamos 

nesta parte, perguntei, sem muitas expectativas, se ele queria fazer. Disse que sim.) 

O narrador disse: “Tem muita gente que veio. Tem muita gente que ficou. Mas e 

você... você vai ou você fica?” E os que estavam dançando e contando suas 

histórias estavam agora congelados e deviam responder à pergunta, dizendo ‘Eu 

vou!’ Mas essa fala devia começar por um, depois outro e mais outro... e mais um... 

até que  todas as vozes se misturassem, configurando a decisão da partida. 

     Passamos várias vezes este trecho. Cada um contribuiu de um jeito: ‘Espera 

mais um pouco pra dá a resposta... O tipo de um suspense!’; ‘É espera mais!; ‘Acho 

que dá uma pausa... depois que eu falo.’; ‘É... Pensa, pra daí dar a resposta!’; ‘Aí, o 

outro espera, mas o outro responde. Dá um tempinho pro outro pudê responde. Aí 

fica legal...’; ‘Não é um ‘eu vou!’ com vontade. Sabe aquela coisa meio tímida?’; ‘Eu 

acho que o primeiro ‘eu vou’ tem que ser legal!’ Foi um tanto difícil conseguir, mas 

acabou dando certo. E conseguido, todos bateram palma! 

    Agora, era a vez do cortejo, da viagem para a grande cidade. Ao ritmo da música 

“ÊH! Boi!”, do grupo Mawaca, ensaiou-se uma espécie de caminho da viagem. A 

ideia era brincarem ao som da música, mas acompanhando o movimento de um que 

‘puxaria’ a fila. Primeiro, Rene foi na frente; depois, Josi, Marleide... vários 

experimentaram, eles próprios se revezaram na experimentação. Alguém sugeriu 

que a música fosse escutada para que também pudéssemos cantá-la.  Quando 

Iniciávamos a escuta, deu a hora do intervalo.  

    Na volta, sentamos todos próximos do aparelho de CD. A música começou, ouviu-

se uma frase, eu a repeti para que entendessem. Mas, Marleide fala para 
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escutarmos tudo primeiro. Fizemos assim. A partir da segunda escuta, as pessoas 

começaram a cantar. Batucaram, tamborilaram, sacudiram o pé, se balançaram, 

bateram palmas... Teve uma hora em que a coisa ficou bonita. É a hora de tentar 

cantar sem a música do aparelho. A primeira foi mais ou menos... na segunda já 

fomos um pouco mais afinados e (não sei quantas vezes fizemos isso) então ficou 

gostoso de cantar.  

     Então, era preciso conciliar a dança, o trajeto e o canto. Todos se levantaram e 

tomaram a cena. Enquanto aguardavam a música, as pessoas brincavam pelo 

espaço cantando e dançando. Soltei a música, dessa vez seguiram o professor 

Herman. Digo para incluírem o aceno na movimentação, principalmente no final, por 

conta da partida. Fizemos algumas vezes e já passamos adiante. 

     Terminada a música, o movimento de aceno ficou no ar e, então, deviam ir 

baixando os braços, lentamente, para se dirigirem às suas malas e bagagens. Do 

braço erguido à bagagem, do braço erguido à bagagem, do braço erguido à 

bagagem... repetimos uma sequência de vezes, e o passo seguinte: levar a mala 

para o que seria a frente do palco. ‘Como pegar as malas?’; ‘Tem que ir devagar?; 

‘Como ficar posicionado?’; ‘Grandes atrás e pequenos na frente?’ 

     ‘Vamos experimentar só fazer isso: pegar a mala e ir para frente do palco e 

deixar a mala no chão. Só isso. Sem pensar em mais nada.’ Fizemos. Ficou bom. 

     Neste momento, era o coração que tinha que bater. Com suas malas no chão, 

prontos para irem embora... era efetivamente a despedida. A proposta foi a de 

realizarem uma percussão, dando duas batidas com a mão no peito, numa 

reprodução ritmada e sem fim, tal qual nossos corações. Alguns fizeram as duas 

batidas, outros uma só, outros apenas aproximaram a mão do peito... Cada um 

acompanhou do seu jeito. Mas seus corações estavam batendo. Nossos corações 

estavam batendo. Passei um papel a Josi para que o lesse (a leitura que seria feita 

por Josi foi acertada num outro momento): 
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Eu nasci numa cidade 
Pra lá de Piedade 
Mas boa de morá 
   
Ainda trago na lembrança 
O meu tempo de criança 
Brincando com chispa 
Bola e pião 
 
A gente da cidade pequena 
Tem tempo que não aguenta mais 
E parte pra cidade grande 
Deixando tudo pra trás 
 
Quase no dia da viagem 
Eu naquela ansiedade 
Chegou a minha vez 
De ir pra grande cidade 
 
E no dia da partida 
Na hora da despedida 
Dá vontade de chorar 
O meu coração batia lentamente 
No peito quase querendo pará 
 
Quando entrei no Itapemirim  
Me senti um viajante 
Passei por João Monlevade 
Cheguei em Belo Horizonte 
 
Passando por Betim 
Já cansado, mas com esperança adormeci 
Quando acordei  
Já estava em Bragança 
 
Passando por Extrema 
Deu vontade de fugir da raia  
Não adiantava mais 
Chegava em Atibaia. 
 
Cheguei em São Paulo 
Encarei dificuldade 
Bateu muita saudade 
E vontade de chorar 
 
Comecei a lembrar dos parentes  
E dos amigos 
Só pensando em voltar 
Lutando com pulso forte 
Sou um sujeito de sorte 
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Comecei a trabalhar  
Sempre com pensamento  
Do objetivo conquistar. 
 
Apesar de boas conquistas 
Eu ainda sou turista 
E penso voltar pra lá  
E ver minha família crescer 
Foi lá que eu nasci 
É lá que eu quero morrer.3 
 

     Terminada a leitura, as batidas foram diminuindo, diminuindo, até... o silêncio. 

Todos bateram palmas e sorriram.  Chegamos ao final! Mas ainda faltava o começo 

e precisávamos passar o final mais uma vez pelo menos. 

    Nos intervalos, entre uma passada e outra; uma dúvida aqui, outra ali; uma 

orientação lá; deram pequenos passinhos, dançaram sozinhos, brincaram entre si, 

cantarolaram... E quando íamos retomar... estavam prontos. 

     Agora era o começo. Precisavam estar com suas malas e se apresentar. Cada 

um improvisou com uma coisa. Tinha globo terrestre, caderno, mochila... qualquer 

coisa que estivesse ao alcance no espaço para fazer as vezes de bagagem. 

     A postos com seus pertences, se dividiram em duas filas, uma de um lado, outra 

de outro. A música começaria e deveriam, casal por casal... Um viria de um lado, 

outro de outro, se encontrariam no meio ao fundo e caminhariam para frente do 

palco para se apresentarem. 

      A Música começou. Sinval estava de um lado. Cleonice do outro. Um caminhou 

em direção ao outro e depois que se encontraram, vieram juntos para a frente: 

“Cleonice. Vim da Bahia.” e “Sinval. Bahia.” Depois vem Edvalda e Socorro: 

“Edvalda. Sergipe.” e “Socorro. Piauí.” E a fila seguiu dois a dois: “Zélia. De 

Olivença, Alagoas.” e “Maria Lúcia. Minas Gerais.”; “Maria de Lourdes. São José do 

Belmonte, Pernambuco,” e “Herman. Brasília.”; “Marleide. Goiás.” e “Josenilto. 

                                                           
3 Esse texto é de autoria de Vicente, educando da Escola Municipal de Diadema Perseu Abrahmo, 

que em 2007, participou de um trabalho com histórias.        
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Bahia.”; “Irineu. Lagoinhas, Bahia.” e “Maria Ana. Piauí.”; “Eliene. Piauí.” e “Adelino. 

Feira de Santana.”; “Nivaldo. Itambé, Bahia.” e “Érika. São Paulo.”; “Ewerton. São 

Paulo.” e “Sara. Salvador, Bahia.”; “Sebastiana. Bauru, São Paulo.” e “Josi. Bahia.”; 

“Elaine. São Paulo.” e “Rene. Ribeirão Preto, São Paulo.” 

     Houve engasgos. Teve gente que esqueceu e quis fazer de novo. Mas logo ficou 

bonito de se ver e aí engatamos a passada geral, com tudo que tem direito. Com 

forró, com histórias, com ‘Eu vou!’, com cortejo, com malas e bagagens, com batidas 

do coração e despedida. 

     Essa foi a primeira vez em que aparece no registro em DVD as histórias de cada 

um. Aquilo que falavam durante o forró. Embora já tivessem ensaiado esta parte no 

dia anterior, havia registro apenas em fotos (como já foi dito). As falas que estão 

aqui foram, então, entremeadas na dança. Assim: forró-história de Adelino-forró-

história de Nivaldo-forró-história de Socorro... até todos contarem suas histórias.  

Adelino - Eu vim da Bahia pra passeá. Arrumei trabalho, fui trabaiá. 

Nivaldo - Eu me chamo Nivaldo, vim da Bahia com 11 anos de idade. Saí do 
interior da Bahia, vim pra São Paulo, junto com meus pais e meus irmãos, pra 
trabalha aqui em São Paulo. 

Socorro - Eu sou Socorro. Faz 10 anos que saí do Piauí. Vivo aqui até hoje. 
Acho São Paulo uma cidade maravilhosa. 

Sinval - Sou Sinval. Vim de Cruz das Almas, Bahia. 

Irineu - Ai, minha nossa Senhora do... Em 1935, meu primo falou assim: ‘Vamo 
pra São Paulo?’ Eu falei: ‘Vamo; ah... Não vai dá não, porque eu só tenho uma 
camisa! 

Ewerton - Eu vim do Rio de Janeiro procura o meu avô. Foi aí que eu vi que 
pra São Paulo, ele voltou. 

Eliene - Estou aqui em São Paulo. Sinto muitas saudades dos meus pais e, 
principalmente, da minha irmã. 

Cleonice - Eu sou Cleonice. Vim da Bahia. Minha mãe disse que se eu não 
viesse pra São Paulo, eu não cresceria. 

Elaine - A viagem mais longa que eu fiz foi pra cima da laje. Sem querer, eu 
voltei pra casa” (ela é uma das que não fez o movimento de migração, pois 
nasceu em São Paulo). 

(Risadas) 
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Sara - É muito triste: mas na hora da despedida, comecei a chorar, querendo 
trazer meu gato, meu cachorro, meu papagaio. No caminho, dentro do ônibus 
só fiquei a pensar nos meus bichinhos queridos que deixei lá. Tchau! 

Edvalda - Eu vim de Sergipe para São Paulo, muito pequenininha. Não tenho 
nenhuma lembrança de lá, mas minha mãe falou que é uma cidade muito 
bonita. 

Lurdes - Eu vim de São José do Belmonte, Pernambuco. Eu vim com muito 
sonho. Não consegui todos, mas tô feliz por ter conseguido alguns. 

Zélia - Com meus 14 anos, eu saí de Alagoas. Deixei meus pais e ali fiquei 
chorando. Falei pra eles: ‘vô trazê presentes pra vocês!’. E trouxe presente.” 

Josenilto – Olá... Tudo bem?! Parti da Bahia para o mundo a trabalhar. Embu 
das Artes é um bom lugar onde eu vim pará. 

Marleide – Nasci em Goiânia e fui morar no Pará.  Depois da Serra dos 
Carajás, em São Paulo, eu fui pro Ceará. 

Maria Lúcia – Olá, pessoal! Eu sou Maria Lucia. Sou de Minas Gerais. Sou 
mineira, uai. Sou da terra dos queijos... e também dos Bananais. 

Josi – Eu não entendo porque que os pais dão os filhos... E essa história 
aconteceu comigo. Novembro de 1989, eu deixei, sentadinha na porta da 
varanda de casa, a minha mãe chorando, me vendo partir. E enquanto o carro 
não sumia na estrada, ela permaneceu sentadinha. Só depois de 15 anos que 
eu pude vê-la novamente. A saudade até hoje permanece. 

Herman – Sou de Brasília. E de lá, vim pra casá. 

Alguém – Casou? 

Herman – Casei!! 

Sebastiana – Quando vim de minha terra, deixei lá o meu grande amor. Era 
amor de juventude, mas tinha lá o seu valor. 

Érika – Érica, São Paulo. Vi todos chegarem, com o coração aberto, pra 
ficarem! 

     Houve alguns tropeços. Repetições. Faz, volta. Música que falhou... mas a  

passada geral foi concluída. Existiu muito riso e seriedade. Todos estavam lá. Antes 

de saírem, foram lembrados do figurino e que deveriam chegar no horário porque 

havia muita coisa pra se fazer no dia seguinte. 

     O quarto e último dia de ensaio foi bastante cheio e intenso. Além do figurino e da 

mudança de espaço, que eram elementos novos, tivemos que lidar com uma 

situação que estava relacionada à manutenção ou não do prof. Fábio no trabalho.    
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     Primeiro, foi o figurino. Ainda estávamos na sala que costumávamos ensaiar. 

Todos haviam trazido roupas com opções que foram expostas sobre as mesas. 

Foram olhadas. Escolhidas. Experimentadas. As ‘meninas’ corriam para o banheiro 

para experimentar e voltavam pra mostrar. Iam de novo e voltavam. Dos rapazes, 

alguns vieram vestidos e só trocavam o sapato. Outros também se vestiam no 

banheiro. Um dava um palpite, outro dava uma ideia... uma sugestão... e assim 

fomos compondo o figurino.  

     Fomos para o espaço onde faríamos a apresentação. Era um palco que ficava no 

pátio e acabava de ser construído e seria inaugurado por nós. Tivemos problemas 

de adaptação da tomada para o som, mas a secretaria logo providenciou um 

adaptador. 

     Depois, a adaptação ficou por conta da utilização do próprio espaço, por ser 

menor e num formato um pouco diferente da sala em que ensaiávamos. Mas as 

pessoas foram sugerindo e se espalhando pelo espaço e logo encontramos a 

solução para a disposição inicial dos personagens e bagagens. 

     Então, surgiu a discussão em torno do personagem-narrador feito pelo prof. 

Rene. O Rene deve ficar com a gente ou ele vem da plateia?”; “Ele tem que tá aqui 

com o povo...”. Resolvemos experimentar dos dois jeitos. Acharam melhor ele vir da 

plateia.   

     Conversados, experimentados e acertados os ajustes mais visíveis nesse 

primeiro momento, fomos para o ‘corridão’. Todos se posicionaram no espaço com 

suas malas  e bagagens, soltei a música  e a passada começou. Mas logo parou. 

Não dava pra se escutar quase nada. O espaço era aberto demais e a acústica não 

ajudava em nada. Era preciso que falassem mais alto. Sinval e Cleonice tiveram que 

repetir quatro vezes (e Sinval repetiu na maior disposição!). Daí, conseguimos ir 

adiante até a vez de Irineu e Maria Ana, quando acertamos que ao chegarem na 

‘boca de cena’, iriam esperar a música baixar um pouco para, então, falarem. 

Funcionou. A escuta melhorou muito. 

     A entrada de Rene pela plateia ficou boa, mas prestando atenção nisso, a música 

entrou errado. Rene teve que repetir. Depois, foi Sara quem decidiu não mais dançar 

e deixou Elaine ‘na mão’, que veio reclamar. Mas logo o caso foi solucionado: a 
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professora Josi, que havia criado um personagem que dançava com uma vassoura, 

largou o seu ‘par’ encostado numa parede e dançou com Elaine, que logo sorriu. E, 

então, Érika e Ewerton reclamaram porque ‘aqueles que não quiseram participar do 

teatro, estão espiando.’ Com as pessoas do ‘deixa disso’, rapidamente a coisa se 

dissipou. 

     Neste dia, alguns se atrapalharam  para contar a própria história. Foi o caso de 

Maria Ana e Lurdes, mas também retomaram sem grandes problemas. O espaço 

novo, o palco, parecia de algum modo interferir no andamento das coisas. Quem 

mais sentiu realmente foi Josenilto, que havia preparado um texto diferente, maior, e 

logo na primeira frase, se confundiu. Mas tentou de novo, e novamente não 

conseguiu (pôs a mão no coração, dando a entender que estava nervoso). Quis 

desistir, mas os colegas se manifestaram e não deixaram. Ele tentou mais uma: 

“Parti da minha Bahia pra esse mundo de ilusão. Passei por ....(um trecho que não 

se escuta) do sertão. Ouvi uma história bonita desse povo do sertão. Só história 

alegre e triste. Que é de corta o coração.” Não estava satisfeito. Mas faríamos outras 

passadas e, então, ele poderia fazer de novo. 

     O interessante nessas situações foi perceber que havia uma cobrança da própria 

pessoa e que os colegas (professores e educandos) tinham uma atitude de muito 

respeito e generosidade. Ninguém constrangia ninguém. Estavam lá para fazer a 

coisa dar certo. Era visível esta postura no grupo inteiro. 

     Bem, chegamos ao fim do primeiro corrido. Houve uma conversa sobre alguns 

pontos, mas infelizmente só temos registro de uma nova orientação em relação ao 

uso da voz e de estarem atentos ao que estava acontecendo na cena para não 

atrapalharem quem estava contando a sua história. Nada mais. 

     A próxima imagem que temos é do professor Fábio informando que ele teria que 

ajudar os outros professores que não estavam participando do trabalho com 

histórias. Assim, não poderíamos mais contar com a presença dele. 

     Os educandos acharam estranho. “Mas só tem amanhã, que não vai ajuda 

nada!”; “Eu não sei... Não tem aula amanhã, mesmo... Vai ser só a apresentação.” 

Então, um professor se coloca: “Sabe que eu fico assim?! Foram convidados todos 

os professores pra participar, não quiseram participar. Foi combinado que quem não 
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quisesse, não participasse e agora faz isso?” Diante da colocação, criou-se um 

rumor. Outra professora sugeriu: “Então, vamos lá (referindo-se à direção)?!” 

      Perguntei se não seria o caso de irmos todos. Os professores acharam que não 

e saíram. Ficaram os educandos e ensaiamos as histórias. Tudo transcorreu 

tranquilamente. Irineu experimentou uma história totalmente diferente. Disse que 

achara a outra que ele estava contando melhor. Ele, então, fez de novo com a 

‘velha’ história. Josenilto novamente se embatucou, mas de novo o grupo o 

incentivou. É engraçado, mas existia uma torcida. Ele tentou de novo e conseguiu 

um pouco mais. Imediatamente, as pessoas fizeram um ‘Êêêê...’ e bateram palma. 

Marleide propôs que ensaiássemos o cortejo. Soltei a música. Marleide conduziu. 

Depois, Socorro. Os professores voltaram e Fábio estava entre eles. Foi recebido 

com palmas.   

     Quando estávamos nos aprontando para começar, houve uma discussão entre 

Sara e Marleide. Parece que por motivos religiosos.  Maria do Socorro falou para 

que parassem e as duas acabaram se aquietando. 

     Demos início. Nesta passagem, Sinval acrescentou agora um verso que tem 

relação com casamento; Josenilto começou com um gracejo e foi em frente, 

conseguiu concluir sua fala e todos vibraram; agora, era a vez da professora Josi. 

Ela começou a contar a sua história: “Era dezembro de 1989, eu ainda era uma 

criança... (silêncio) Ah! Esqueci!” (todos riem e ela também) Ela volta e faz de novo; 

o cortejo, apesar de ser acompanhando por um ‘mestre’ tem movimentos individuais 

que dão toda a graça da encenação. Foi uma última passada muito boa. 

     Fizemos uma roda, colocando todas as coisas no centro, e com as mãos dadas. 

Eu – Gente, foi muito bacana. Fora isso, foi muito legal o que aconteceu com o 
professor Fábio. (a ele) Você viu o que aconteceu? As pessoas se mobilizando 
por você... Depois, todo mundo te aplaudiu. Eu achei muito legal isso. 

Alguém – Foi mesmo! 

Eu – Assim como a gente tá fazendo esse trabalho que precisa da força de 
todo mundo... esse tipo de atitude em relação ao Fábio também precisa da 
força de todo mundo, do apoio de todo mundo. A gente tem que falar as coisas. 
Então... amanhã é nesse espaço que vai ser... Cada um, então, leva um 
pouquinho dessa energia e traz de volta amanhã. Porque tá muito bonito, tá 
muito bacana. Vocês estão de parabéns!  
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Sebastiana – Lídia?! Eu gostaria de dizê pra todos vocês o mesmo que eu falei 
pra você, Lídia. Eu sou professora já há 26 anos e sempre levei com aluno. 
Nunca deixei a sala de aula. Mas esse foi, assim, o melhor momento que eu já 
vivi. 

     Todos reagem com um “Ah!” e palmas; as pessoas se empolgam e 
resolvem falar. 

Zélia – “Ah, deixa eu fala. Eu falei pra irmã Lurdes que esse ano, nós vamos 
fechar com chave de ouro. Aqueles que se formaram e quem vai continuar. 
Porque eu senti que se uniram pra fazer algo. Então, achei muito maravilhoso 
isso. Chave de ouro pra gente.” (palmas) 

Socorro - Mas isso não tinha acontecido se a professora Lídia não tivesse 
entrado na história e reuniu todos nós aqui! (palmas) 

Nivaldo – É que vai fazer dois anos que eu tô estudando nessa escola. E tinha 
pessoas aqui que a gente se vê só na sala, não tinha amizade. E aqui 
formamos um grupo. Começamos a conhecer todo mundo, amizade com 
todos... brinca com todo mundo. É muito gostoso esse negócio! (palmas) 

    Pedem para o Sinval falar. Vejo que ele não quer. Digo pra ele ir tomando 
coragem enquanto a Lurdes fala. 

Lurdes – O que eu achei muito legal mesmo?! Dos alunos participa, igual ele 
falou, de se reunir, se conhecer e se divertir junto. Mas o que fechou, mesmo, 
de verdade, é os professores participando com a gente. 

(“Êêêê!!” geral e palmas) 

Sinval – (bem baixinho) Foi muito legal! 

Ewerton – Agradecê a todos os professores... alunos... que esse vai ser último 
ano nosso aqui. Cada um vai se despedir... Essa vai ser a última peça e a 
formatura. 

Josenilto (brinca de imitar o Sinval e depois começa a falar) – “Passei por 
várias escola e essa escola aqui foi que aprendi muita coisa, cê entendeu? 
Apesar que eu trabalho... É uma correria pra vir pra escola... Mas aprendi muito 
com esses professores que são professores super profissionais. Tinha que 
passa por todas escolas... Mó bagunça, todo mundo quebrando... e aqui todo 
mundo trabalhando, graças a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E 
continue assim! Que a vida... maravilhosa! (“Êêêê!” e palmas) 

Edvalda – Só pra finaliza: deu o nosso horário! 

Ewerton – Sempre tem um pra corta... 

Edvalda – Mas nós temo horário!! 

(Palmas e fomos embora) 
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     O quinto dia foi realmente só da apresentação. Fizemos uma pequena 

concentração (que não foi registrada em DVD), já devidamente vestidos, e com 

todos os apetrechos cênicos. Algumas orientações básicas como: não esquecer de 

falar mais alto e de confiarem no trabalho que estavam fazendo. E que 

aproveitassem aquele momento. 

      A apresentação foi muito boa. Assistiram à apresentação muitos dos que 

participaram da primeira parte. Estavam atentos e pareciam gostar do que viam. Foi 

um momento bem importante para todos. Após a apresentação, abraços, fotos e 

risadas. Tínhamos feito juntos. Existia alegria, celebração e... o início de uma 

saudade, a sensação de um gosto que já ia ficando pra trás... Fomos embora. No 

dia seguinte, nos serviríamos de mais uma ‘colherada de madalena’.    

     No sábado, a apresentação seria à tarde. Nos reunimos numa sala para aguardar 

o horário e ver como faríamos a adaptação em função das pessoas que estavam 

presentes (desde o início, sabíamos que uma apresentação seria diferente da outra, 

pois alguns trabalhavam no sábado). Lurdes e Zélia que disseram que viriam, 

custaram a chegar. Já tínhamos quase ajeitado tudo, quando as duas abriram a 

porta. Foram recebidas com festa. Abrimos um suco de uva, brindamos ao trabalho 

e... estava na hora. 

      Esta apresentação foi bem diferente. O público era formado por muitas crianças, 

muitas mães e alguns pais. Várias apresentações (com os trabalhos das crianças) já 

tinham acontecido e as pessoas estavam cansadas e agitadas. Fazia muito calor. 

Além disso, foi muito difícil lidar com o som. Apesar das condições, a apresentação 

aconteceu razoavelmente bem para quem estava ali fazendo. Existia um esforço e 

uma vontade muito grandes que norteavam e possibilitavam esta apresentação. 

     Terminada a apresentação nos reunimos na mesma sala em que tínhamos ficado 

aguardando o início. A ideia era conversarmos um pouco sobre a nossa experiência. 

Nem todos puderam, mas os que estavam presentes quiseram falar. Impossível 

selecionar trechos. É preciso colocar este último encontro na íntegra.  

Herman – Eu achei uma coisa muito bacana porque este ano, pra gente 
professor foi difícil, muito difícil. Teve muita bagunça na escola, muita coisa 
assim que não trouxe uma coisa boa nem pros professores, nem pros alunos. 
E aí conseguimos... não foram todos os alunos, faltaram alguns que poderiam 
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ter feito parte, que talvez pudessem compreender a função da gente aqui  
professor aqui na escola. E com essa coisa de fazer professor e aluno, tarem 
fazendo juntos, da mesma forma, no mesmo patamar... eu achei que ficou uma 
coisa muito bacana. Eu acho que muitos alunos vão sair daqui com uma coisa 
diferente do que pensava do professor e o professor também vai saí com uma 
coisa diferente do que pensava do aluno. Eu acho que isso ficou muito bacana.  

Josi – Principalmente do EJA, né: 

Herman – EJA porque é muito... 

Josi – Mal falado. 

Herman – Não é questão de ser mal falado, é diversidade de idade: jovens de 
14 anos, adultos de 60 anos. Essa faixa etária que é muito... então fica muito... 
tem muito conflito, né? Eu estou aqui desde 2007. E este foi o ano mais punk. 
Eu fico triste por aqueles que não participaram, que talvez sejam os principais... 
mas eu acho que foi uma coisa muito bacana porque o pessoal vai lembra 
disso daqui por um bom tempo. 

Sebastiana – E você conduziu tudo assim maravilhosamente. Gostei muito. 
Com competência! 

Lurdes – Eu, mesmo, eu gostei muito. Eu comecei a estudar aqui o ano 
retrasado e tava assim meio desanimada por causa da bagunça, dos 
adolescentes, da falta de respeito... Então, assim, muitas vezes, eu quis 
desistir, mas eu disse ‘não, eu vou perseverar mais um pouco’ e assim eu ia 
passando.  Mas aí eu chegava em casa, e eu tenho adolescente também em 
casa... E eu vou te falar uma coisa ter filho depois de velha é uma coisa. Então, 
eu já vinha com problema do serviço, aí eu chegava em casa tinha outro 
problema, daí eu acumulava, aí vinha pra escola... eu acumulava. Mas aí eu 
falava não vou desistir, vou perseverar. Aí no outro dia, tava melhor a sala, tava 
mais alegre e foi passando. Mas igual esse trabalho...amo os professores todos 
eles sem exceção... nunca tive problema com nenhum... se tem algum que não 
gostam de mim, nunca demonstraram. Tive uma vez um problema com uma 
professora, mas chamei ela para conversa, mas aí acabou aquilo. Então pra 
mim sempre foi muito bom, mas igual a esta semana?! Fala sério, professor! 
(se dirigindo ao Herman) Essa semana superou o ano todo! Então, cê tá de 
parabéns! Sua equipe também... 

Josi – Queria aproveita antes que acabasse o vocabulário. Gostaria de antes 
de tudo parabenizar você, pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe e equipe. 
Se você tiver que alcançar outros... com esse trabalho vá em frente, esse é o 
caminho. Parabenizar a sua equipe, tanto.... quanto... nossos alunos... os 
professores... todos juntos pra que hoje nós tivéssemos este êxito. Confesso 
que foi uma experiência que eu nunca tinha passado. Estar junto de 
professores e de alunos, trabalhando juntos. Preciso até refletir enquanto 
professora, que a gente fica receoso em implantar um projeto, ousar fazer algo 
assim desse jeito, reunir coisas. Que às vezes a gente fica com certo receio, 
porque a clientela que a gente tem, ora abraça a causa, ora não abraça... Mas 
eu tô feliz porque esse aqui foi até o final e a produção final foi ótima. Eu 
espero que esses alunos que vão embora possam levar essa lembrança 
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maravilhosa pra casa e aqueles que vão ficar com a gente possam estar nos 
ajudando a trazer mais coisa, fazer diferença. Que capacidade todos temos, 
mas a gente precisa muito deles. 

Rene – Parabéns a todos os professores e alunos. E a todos que participaram. 
E é a primeira vez que eu vejo um trabalho tão bem aceito e organizado desse 
jeito. A gente que trabalha com a EJA há mais de 10 anos... os alunos acham 
que é enrolação as atividades diversificadas. Já ficam meio assim. Quando 
você tem uma atividade diferente, o aluno acha que é enrolação. Ele pergunta 
se vai ter chamada, se vai valer nota... E desta vez a gente notou que os 
próprios alunos sentiram o valor que tem a história de cada um. E não só 
desses  que participaram até o final. Por que quantos de nós tivemos, que deu 
problema, problema de horário, que não poderiam chegar, que ficaram receoso 
e não se candidatou. Mas a gente notou que quando começou o trabalho, ficou 
meio desconfiado, meio ressabiado... Quando eles viram que era uma coisa 
boa, firme, legal pra eles, o pessoal aumentou. A frequência da escola 
aumentou, principalmente no final. A gente sabe que final de EJA, o pessoal vai 
sumindo. Alguns desaparecem. E a gente percebeu que veio mais ainda, mais 
do que estavam vindo. Até os alunos que há tempos não vinham, começaram a 
vir. Eu vejo isso aí. Foi uma motivação dos alunos. Isso que a Lurdes falou, eu 
acompanhei porque a classe delas era uma classe bem unida, bem forte no 
começo, que os alunos não faltavam e de repente começou a desaparecer. E a 
gente começou a notar que era por conta da indisciplina de alguns alunos que 
atrapalhavam que... realmente apaga a luz, acende a luz do corredor. Até isso, 
a gente viu que eles mudaram. A agressão, discussão...Tudo isso daí... o 
trabalho foi muito bom.  

E a questão do final, do produto final, claro que nem todos participaram, mas 
todos os dos termos 3 e 4, ninguém pode falar que não foi dada oportunidade, 
que eles também  não participaram, que a maioria deles participou. Até aqueles 
que a gente achava que não iriam participar... ficou...  fez alguma atividade, se 
entrosou no grupo, ficou até o final. Que era o que eles não costumavam fazê, 
até numa aula. Então, eu vejo isso como muito positivo. Também como a 
Sebastiana, é a primeira vez que eu vejo uma coisa acontecer tão bem e 
fazendo um fechamento de ouro, com chave de ouro como esse.  

Zélia – Hein, professor!? E aquilo que o senhor falou que aqueles alunos que 
eu vi que era bem... que perturbava mesmo... eles conseguia fica nas histórias 
e ficavam quieto. Mesmo que quando entrava tinha que cumprimenta todo 
mundo. Mas eles aquietava e participava. 

Sebastiana – E, às vezes, eles iam embora... Ficavam aqui na história e 
depois iam embora. 

René – Porque a história, a atividade ajudou eles a refletir sobre a própria vida, 
a própria história. E isso a gente vê que a gente é acanhado pra contar a sua 
própria história... porque tem momentos difíceis. Eu vi quando eu fui fazer 
aquelas entrevistas com a professora Josi, que a professora Josi entrevistou... 
Olha, os alunos foram às lagrimas quando estavam contando as suas histórias. 
Maria Ana, a Eliene... Olha, eu fiquei até sem jeito. Eu falei, eu acho que eu 
não vou filmar isso, não. Mas é bonito porque a pessoa tá colocando pra fora 
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(neste momento Lurdes fala: “Ana?! Respira.” – para Maria Ana que acaba de 
ser citada pelo professor René) uma coisa, que é um desabafo e faz bem pra 
pessoa. Eu acredito que isso foi muito bom e que eles que não vão esquecer 
isso, essas atividades que aconteceram aqui (vemos que Maria Ana está 
emocionada). 

Marleide – Eu já morei em vários lugares, até eu falei um pouquinho na 
história. Já morei, mesmo: já morei em 8 estados. Não é fácil para uma família 
viver mudando, sabe?! Você conhece pessoas de todas as formas e eu achei 
que quando eu viesse estuda aqui nessa escola, ia ser uma baderna. O aluno 
não vai respeita o professor, o professor não vai respeita o aluno. A gente até 
presenciou um pouquinho disso, dos alunos agredir o professor aqui na sala, 
né, professor? É difícil, gente! Não é fácil! Mas, graças a Deus, a gente tá 
chegando no final do ano... pra esses que vão embora, vão em paz. Chegam lá 
não tem isso... da mesma forma que ficaram aqui, que aprenderam... e a gente 
que vai continua, vai tentar passar pra aqueles que vão vir. Porque eu tenho 
certeza que este ano vai vir bastante aluno, pro próximo ano. 

Fábio – Agora, deixa eu dar o meu depoimento. Na verdade, assim, eu achei 
super legal. Pena que a gente não conseguiu atingir todos, porque a gente 
sempre tenta fazer as coisas com a boa intenção de atingir todos.  Os que a 
gente atingiu, foi um bom trabalho, né? Tá de parabéns a Lídia, a equipe, os 
professores, os alunos... Foi uma coisa muito boa que aconteceu. 

Marleide – E esse projeto que cê vai apresentar, é pra quê e sobre o quê? 

     Expliquei sobre a dissertação (embora isso já tivesse sido feito no início de 
todo processo, nem todos estavam presentes). 

Marleide – Mas é muito importante isso aqui, sabe por quê? Hoje, trouxe 
alunos da noite pra ajuda durante o dia, coisa que eles não fazem. Eu mesmo... 
eu sou mãe, tenho filhos aqui e nem todas as mães vem. Hoje, tinha mãe 
pregando os trabalhos das crianças no mural da escola. Tem mãe que não vem 
em reunião, que hoje participou... Tava chorando porque tava arrependida de 
não ter vindo nas atividades durante o ano. Eu conversei com mães assim... 

Lídia – Mas isso não tá relacionado com este trabalho? 

Marleide – Tá! Porque eles tavam querendo sabe o que o pessoal da noite 
tava fazendo hoje, durante o dia. Ela até comentou: “que é que vocês da noite 
tão fazendo aqui?” Aí, eu falei: “a gente vai fazer uma apresentação.” Aí, ela 
falou: “Que bom! Não sei se eu venho.” Mas pelo menos apareceu na escola. 
Porque ela viu muito adulto aqui. 

Socorro – Eu achei que aqui além de... eu achei maravilhoso. A gente se 
conheceu... todo mundo. Viu que as pessoas são bacanas  que não são nada 
daquilo que a gente pensa que a pessoa é.... que a gente se engana, sabe? Eu 
acho assim que foi muito, muito legal mesmo. A Elaine, a Elaine mora na minha 
rua, gente! Essa menina, eu vou falar a verdade agora, adorei trabalha com 
ela. 

Dirlene – Chora, Elaine! Chora, Elaine! 
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Lurdes – Chora , Elaine! 

(Elaine está emocionada) 

Socorro – (sorri para Elaine) A gente tem mais tempo. Se não acontecesse 
isso, ia continua do mesmo jeito. Você fala: “Oi!”; “Boa Noite!” Sabe?! Num... 
Isso aproximo a gente, os alunos assim. Porque é cada um da sua sala, mas a 
gente conheceu um pouquinho de cada um aqui. 

Zélia – Pra mim, foi ótimo por causa que ampliou mais aquilo que a gente 
conhece. E tem sempre coisas novas, modernas e que é gostoso de fazer.  
Porque eu já vi coreografia, eu já vi de teatro falando de expressar... mas 
desse tipo de história? Eu já vi história, mas desse tipo, eu nunca tinha visto. 

Eu – E qual é a diferença pra você? 

Zélia - Ah! A pessoa fica mais espontânea. A pessoa sente.... Pra quem nunca 
participou, pra senhora que já contou muita história, pra senhora não é difícil 
conta história, mas pra nós?! É tenso. 

Socorro – Porque conta a história do outro é mais fácil. “Você viu fulano fez 
isso, fulano fez aquilo.” É fácil conta. Agora, você conta a sua história, a sua 
história de vida. Várias situações... que puxa vida! 

Elaine – Bom, gente! Desde o começo, eu não queria participar. (há um certo 
ruído para entender se era isso mesmo: ‘não queria participar’. E ela confirma) 
Tanto que eu nem tinha dado o nome. Aí, sabe, eu fui vendo todo mundo, a 
maioria, né? Aí, eu olhei pra Sara e eu falei ‘eu vou’. Mas eu não queria, eu 
tava esperando que alguém me desse ânimo. “Vamo?!” Porque, por mim, eu 
não participaria. Olhei pra Sara e a Sara falou: ‘Eu vou!’; então, eu falei pra ela: 
“Então, você põe meu nome, que eu também vou!” Entendeu? Então foi isso! É 
legal a gente participa porque assim... eu brinco, dou risada, mas é muito difícil 
d’eu me envolve com as pessoas assim. Mas eu gostei, gente! Eu me 
emocionei... (a lágrima corre, ela enxuga e dá risada) principalmente hoje. Sei 
lá! Eu gostei muito! Vou sentir falta! 

Alguém – E o Bamba? 

Elaine (olha para o Bamba e dá risada) – Mas eu vou senti falta. Quer dizer, eu 
espero que eu saia daqui, né? Espero que eu passe.. 

Herman – Mas a gente vai reter você aqui na escola pra poder ficar mais 
próximo... 

Elaine – Mas se eu for, eu volto pra visitar você. 

Herman – Sendo assim, tudo bem. 

Marleide – Vê a diferença?! Ela brincava, zoava com todo mundo lá embaixo e 
quando tava no meio de uma turma dessa, ela ficou com medo, né? Ficou 
preocupada e se deu bem.(brinca com as lágrimas da amiga) Foi atriz principal, 
que mais chorou! 

Elaine – Eu sei fazê vários papéis. Mas eu gostei muito! 
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Lurdes – Eu não vou esquecer: “A minha maior viagem foi pra cima da laje.” 

Elaine – Isso vai ficar marcado. 

Sebastiana – O Ewerton quer falar... 

Ewerton – Foi que nem a Elaine falou. Vai ficar marcado pra todo mundo. 
Porque eu estudei no Marechal... foi uma apresentação só que eu fiz. Não 
gostei da apresentação. Aqui, mano, todo mundo se arreuniu , todo mundo se 
ajuntou... Todo mundo de mão dada, dando gargalhada... então foi 
emocionante... foi da hora. Gostei. Agradeço, principalmente a você (Lídia). 

Zélia – Professora?! O que eu gostei muito foi o que a senhora fez bem antes 
também. Porque uniu nós e fez a gente trabalha em equipe. Fomos trabalha 
antes, fora do palco. Esse trabalho foi muito importante. Gente?! O das 
bexiga... eu não esqueço das bexiga (diz que vai fazer com a turma dela, com 
a família). 

Lurdes – Teve alguns que se arrependeu porque não entrou. 

Herbert – O Serginho ficou com vergonha... (ele é o irmão de Sarah) 

Lurdes – E as cadeira também foi muito legal. 

Zélia – As cadeira já vi muito, mas não daquele tipo. 

Maria Ana – O que eu gostei é... acho que foi pra todo mundo: dever cumprido. 
Começar uma coisa e terminar. Porque eu participei de todas as aulas. E 
adorei! E eu acho que já chega (referindo-se ao seu depoimento). 

Marleide – O Rodrigo também acompanhou a gente desde o começo. Foi de 
fora, mas acompanhou.  

Lurdes – Ele e o Serginho. 

Falam de fazer um churrasco, de algum encontro... 

Herman (brinca) – Churrasco na laje... (referindo-se a laje da viagem da 
Elaine) 

Zélia – E você, professora, que a senhora tenha sucesso! Que você consiga 
realmente aprova o seu projeto e leva ele em várias escolas, em vários lugares, 
em muitos lugares. 

Marleide – E como nós somos atriz principal quando você for numa outra 
escola, nos convide. 

Socorro – Pra gente assisti outro trabalho. 

(Eu disse que gostaria de ficar ali mais tempo, mas que nós precisávamos continuar 

as nossas histórias. Encerramos com palmas. Depois disso seguiram-se abraços, 

mas não há mais imagem em DVD ou foto, apenas aquela que ficou em nossas 

memórias). 
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CAPÍTULO 3 – Teia ou Resultados  

     A análise a seguir parte da observação das relações que se estabeleceram 

durante os encontros. Como existem dois momentos muito definidos e distintos no 

que se refere à intervenção, o estudo dos temas respeitou esta divisão: os seis 

primeiros encontros numa atuação mais geral e os outros seis para a realização dos 

ensaios, num trabalho mais direcionado. Assim, em cada momento, foram 

observados cinco aspectos, num total de dez, que representam uma boa amostra 

das possibilidades de leituras deste trabalho. Não tem, em hipótese alguma, o intuito 

de encerrá-las, mas sim apontar caminhos possíveis para análise. 

     É preciso mencionar o fato de terem sido observadas muitas diferenças entre as 

duas turmas. O andamento do processo, o tempo das atividades, o envolvimento, o 

número de pessoas... Mas isso não foi considerado neste momento. A busca aqui 

foi, justamente, por aspectos comuns. 

     Como o trabalho está aqui exposto como um ‘caso’ de ensino, a ideia é narrá-lo 

mostrando a metodologia de intervenção e análise, próprias da autora, de modo que 

possa oferecer subsídios para que cada leitor estabeleça suas próprias pontes e 

significados, de acordo com as suas histórias. 

     Métodos de casos, assim, se tornam estratégias para ajudar professores a 

‘agrupar’ suas experiências em unidades que podem se tornar o foco para prática 

reflexiva (SHULMAN, 1996 apud MIZUKAMI, 2004). 

     Assim, na primeira parte são abordados temas que encerram vários aspectos do 

conhecimento pedagógico geral e também do conhecimento pedagógico do 

conteúdo: ‘professores e educandos’ está relacionado a processos de ensinar e 

aprender, mas não deixa de trazer questões de concepções e pré-concepções que 

norteiam essa relação; ‘ideias em relação ao ato de contar  histórias’ como o nome 

sugere, envolve concepções e pré-concepções de educandos e professores, mas 

possui relação com processos de ensinar e aprender; ‘a organização do espaço 

escolar’, pode-se dizer, está dentro de conhecimentos de conteúdos educacionais 

envolvendo sala de aula; ‘produção oral e escrita’ inclui processos cognitivos e 

desenvolvimentais de como os educandos aprendem; e ‘um caso especial – Sinval’ 



 

105 
 

está ligado a conhecimentos das características dos educandos num contexto 

específico, por exemplo.  

     Na segunda parte, quando ocorreram os ensaios, os temas observados foram: 

‘aposta no sucesso’; ‘o gosto pela palavra’; ‘sorriso’ como elemento muito presente 

no processo; ‘professores e educandos juntos’ e ‘união e conhecimento’. Aqui o 

conhecimento parece ser mais diretamente o pedagógico geral, porque trata de 

aspectos que perpassam o processo de ensinar e aprender, embora não sejam tão 

evidentes. Mas dizem respeito ao conhecimento pedagógico do conteúdo porque é 

também a partir das observações do pedagógico geral que temos condições de 

estruturar e criar melhor o primeiro. São conhecimentos que se inter-relacionam o 

tempo todo e compõem a base de ensino, propostas por Shulman. 

Professores e educandos 

     A intervenção, como um todo, foi proposta sem estipular funções para 

professores ou para educandos. A ideia era trabalhar com histórias, mas em 

momento algum limitou ou enredou as participações por, digamos, categoria ou 

‘hierarquia’. Assim, as relações foram se estabelecendo ‘naturalmente’ no decorrer 

dos encontros, isto é, obedeciam ao que costumavam ser.  

     As repetidas situações de protagonismo dos professores, aqui descritas, 

aconteceram durante os terceiros encontros das duas turmas, no transcorrer da 

atividade ‘Ler e contar histórias em grupo’.  

     A primeira parte desta atividade consistia apenas na realização da leitura de  uma 

história; a segunda, na elaboração da apresentação da história para toda classe, 

definindo quem faria o quê e como; e a última, na apresentação, propriamente dita.   

     A organização deste trabalho, então, aconteceu da seguinte forma. No termo 4, 

foram formados 4 grupos de aproximadamente 5/6 pessoas cada. Três deles tinham 

professores e educandos; e o outro era formado apenas por educandos. A leitura em 

voz alta foi a opção escolhida por três dos grupos. Desses, os que possuíam 

professor tiveram sempre a leitura realizada por eles. Assim, a leitura só não foi feita 

por eles, ou quando o grupo não possuía nenhum docente ou, em único caso, 

quando a opção foi fazer uma leitura silenciosa.  
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     A narração para a classe toda também ocorreu todas as vezes pela voz de um 

dos professores presentes nos grupos e a participação das outras pessoas, através 

da execução e improvisação a partir do que era contado. Não temos registro da 

apresentação do grupo só de educandos. Mas como a questão aqui posta é a do 

protagonismo dos professores, não há porque se preocupar neste caso.   

     Quanto ao termo 3, tivemos 2 grupos, também com número semelhante ao 

pessoal do T4. Um apenas com educandos, o outro também com professores. No 

primeiro caso, a leitura obviamente foi feita por um educando. Quanto à narração 

para a classe, esta foi feita por todos os seus integrantes. Alguns falando trechos 

mais extensos e com domínio maior, mas todos contribuíram com seu exercício de 

narradores. Não houve encenação como nos outros grupos. No segundo grupo, a 

leitura em voz alta foi feita por um professor, e na apresentação, houve uma divisão  

dos protagonistas entre um outro professor e uma educanda; os outros papéis foram 

divididos entre o restante do grupo. Pode-se perceber, então, que nos grupos onde 

havia professores, em todos sem exceção,  as tarefas foram encabeçadas por eles.   

     Nas duas turmas, as orientações para formação dos grupos foi a mesma. Foi dito 

apenas para que fizessem grupos com um número ‘X’ de pessoas, pensando num 

número ‘bom’ para se trabalhar. Isso, como já foi dito, gerou formações de 5/ 6 

pessoas aproximadamente. O critério, então, utilizado espontaneamente para a 

criação dos grupos foi a disposição no espaço, isto é, a proximidade física. Isso fez 

com que alguns ficassem sem professores e outros com mais de um professor. 

Quanto à atribuição de papéis, também não havia nada previamente estabelecido. A 

organização ficou totalmente por conta de seus integrantes. 

     A livre escolha para formação dos grupos e dos papéis é que torna interessante 

pensar o porquê desse protagonismo dos professores. 

     Pode ter sido algo totalmente aleatório, como uma coincidência; ou os 

professores podem se achar socialmente responsáveis pelo conhecimento e então 

assumem o papel de protagonistas; e os educandos também podem pensar o 

mesmo em relação aos professores e delegam quase que ‘naturalmente’ a liderança 

dos grupos a seus mestres. 
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     A opção pela ‘coincidência’ mencionada não justifica grandes reflexões. Vamos 

caminhar pela segunda e terceira possibilidades colocadas que, de certa forma, se 

complementam. Esse protagonismo que aparece de maneira tão intensa e evidente 

neste trabalho talvez possa estar relacionado, mesmo, a uma responsabilidade, ao 

mesmo tempo, assumida e delegada. Mas a questão importante aqui é saber o 

quanto esta situação retratada poderia ou não comprometer um processo, uma vez 

que ocupar e saber alternar o papel de liderança também faz parte do aprendizado, 

não só escolar como da vida.  

     Outra situação que faz parte da observação do universo das relações existentes 

entre professores e educandos ocorreu na atividade relacionada ao texto ‘O Ato de 

Estudar’, de Paulo Freire, ocorrida no 2º encontro com o Termo 3, quando iniciamos 

o trabalho de busca por desfechos de histórias, com o intuito de que percebessem 

na prática o conceito de estudo. Alguns professores já conhecendo as histórias que 

estavam sendo lidas e, consequentemente, os fins dados pelos autores, respondiam 

às perguntas, invalidando o processo proposto. Era como se contassem a solução 

de uma charada, sem passarem pelo exercício de pensar em como resolvê-la. E, 

assim, os educandos também não  tinham a oportunidade de realizar esse exercício. 

     Isso ocorreu duas vezes com um professor e uma vez com outro. Assim, foi 

solicitado que aqueles que soubessem as respostas/os desfechos, não o 

revelassem. A solicitação foi atendida e pudemos dar continuidade ao que estava 

sendo proposto e a contento. 

     Essa atitude é bastante comum, não só entre professores. Respondemos quase 

automaticamente a tudo que nos rodeia. No mundo de hoje, fomos feitos e treinados 

para dar respostas (pensar e fazer o outro pensar, não). Este, ironicamente, é um 

pensamento da instituição escolar, que, pra piorar é reforçado pela nossa cultura de 

resultados. Quem consegue dar mais respostas ‘corretas’ num tempo mais curto é o 

‘vencedor’. Esta é uma mentalidade que está nas nossas entranhas.  

     Há uma passagem no livro ‘Ei tem alguém aí?, de Jostein Gaardner, autor 

também de ‘O mundo de Sofia’, em que um menino de 8 anos faz amizade com um 

extraterrestre que tem a mesma idade. O menino da terra vai fazendo uma série de 

perguntas e, em dado momento o ET, ao ouvir uma questão, faz uma reverência. O 
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nosso conterrâneo estranha o gesto e então ouve a seguinte explicação: ‘lá onde 

vivo, as boas perguntas são reverenciadas’. Mais adiante, na conversa, o menino 

daqui fica encantado com uma resposta dada pelo ET e resolve demonstrar seus 

aprendizados: faz uma reverência ao menino do outro planeta. Mas este o alerta: 

‘Não. As respostas jamais devem ser reverenciadas, somente as perguntas. Porque 

só as perguntas nos fazem chegar a algum lugar.’ Como bem colocado por 

Gaardner, parece um pensamento bem distante da nossa realidade. 

     No 4º encontro, com o Termo 4, aquele relacionado aos objetos, em que 

acabamos trabalhando a partir de desenhos, um professor foi ‘flagrado’, no registro 

de vídeo, desenhando para uma educanda. Além disso, não se dedicou ao seu 

próprio desenho. Podemos levantar aqui também muitas possibilidades e 

questionamentos: 

     A educanda poderia estar impossibilitada de desenhar, com algum problema na 

mão ou qualquer outro mal-estar, o que, talvez, justificasse a ação do professor. Mas 

isto realmente não se comprova durante a dinâmica. Ela parecia bastante bem 

disposta. Aliás, divertia-se muito. Outro motivo que também explicaria a atitude do 

professor seria ele simplesmente ter atendido a um pedido da educanda.  

     Explorando a segunda alternativa, podemos pensar que isso não teria 

consequência alguma, que seria indiferente no seu processo de aprendizado. Ou 

poderíamos trabalhar com a possibilidade de que seria até bom que o professor 

fizesse as coisas pelos educandos, já que esses não sabem mesmo fazer. Assim, 

ficaria valendo: ‘quem sabe é quem tem que fazer.’ Mas esta alternativa nega 

qualquer possibilidade de aprendizagem. Então, ela encerra-se em si mesma. A 

última hipótese seria esta atitude ser de alguma forma prejudicial ao aprendizado. 

Esta, neste caso, é a que mais nos interessa. Quando alguém faz pelo outro 

significa que este alguém não terá que fazê-lo porque já foi feito. Em segundo lugar, 

o fato de fazerem por ele, pode leva-lo a  criar a crença, e nela acreditar piamente, 

de que não é capaz. E assim, este sujeito é completamente desencorajado desse 

fazer. O estímulo ao aprendizado vai em outra direção, ‘ensinar exige respeito à 

autonomia do ser do educando.’ (Freire, 1996, p. 34) . 
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     Depois, esta atitude confere ao professor um poder, do qual o aprendiz fica 

refém. E aí se estabelece o jogo: o educando não precisa aprender porque tem 

alguém que faz por ele; e o professor não precisa cumprir com seu ofício de ensinar 

porque faz pelo outro. Se ninguém precisa de nada, voltamos ao ponto: 

imobilização. O que contraria o fato de todos sermos “seres inacabados, 

inconclusos, em e com uma realidade, que sendo histórica, é também igualmente 

inacabada” (Paulo Freire, 1983, p. 83). 

     Por último, há o fato de este professor não ter feito seu próprio desenho, e, 

portanto, colocar-se à parte do processo. Mas o próximo caso, de certa forma, 

aborda a mesma questão e talvez até a ilustre melhor.  

     A cena a seguir aconteceu no 5º encontro do Termo 3, quando depois de 

escutarem a música ‘Capoeira do Arnaldo’, foi solicitado que fizessem um texto, 

iniciando pela frase ‘Quando eu vim de minha terra’, onde contassem um pouco de 

suas histórias. 

     Estavam todos (ou quase todos) concentrados em seus afazeres. Uma educanda 

encontrava-se na roda próxima a três professores. Aliás, ela estava entre eles: havia 

dois professores à sua esquerda e um à sua direita. No início, tinha-se a impressão 

de que dois deles faziam o que foi solicitado, enquanto o outro estava claramente 

alheio ao que acontecia. 

     De repente, um dos que estavam escrevendo vem falar comigo. Sobre o que fala 

não é possível entender no vídeo. Mas a fala da educanda nesse instante é 

perfeitamente audível – “Oxi, mas que alunos é esse que não faz lição!? Não! Que 

que é isso?” 

Eu (pra Rosimar) - Os professores aqui estão dando mal exemplo. 

Educanda (para uma professora) – Tem que ser cobrado! Cês que... Tá 
vendo? 

Professora (dá uma risadinha) – Eu já escrevi muito! 

Educanda (voltando-se para o seu papel) – Ah! Tá! 

Professora – (tentando mais uma vez explicar-se) Já fiz muita lição... 

     Qual a ideia que se pode tirar desta cena? Que escrever deva ser algo não tão 

agradável. Isto se faz até um determinado momento para conseguir um diploma. Por 
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obrigação. Depois, graças a Deus, é alcançada a liberdade de nunca mais escrever. 

Assim, aprende-se a escrever para não mais escrever. Aprende-se, então, a lógica 

da escola: aprender para ficar ‘livre de’. Conceito este, desenvolvido por Erich 

Fromm (1983), em ‘O Medo à Liberdade’, para explicar a diferença do ser ‘livre para’. 

     Mais uma vez estamos falando de coisas muito fortes e que vêm de longe, 

porque fazem parte de um pensamento maior, de uma cultura. O aprendizado deve 

ser uma coisa dura e árdua, mesmo porque se instaurado este pensar, coloca o 

professor num lugar de superioridade, de autoridade. Aliás, não só o professor, mas 

todos que sabem. O conhecimento vira moeda das mais valiosas, instrumento de 

poder, de opressão. E aí fica difícil transpor essa distância enorme e alcançar o 

conhecimento. 

     Por outro lado, a fala da educanda traz a ideia de uma certa consciência desse 

processo. O que é questionável é o alcance desta consciência. Eu entendo a 

situação e quero mudar isso? Ou quando conseguir me livrar deste aprendizado e 

for para a posição do professor, adoto o mesmo pensamento e perpetuo este ciclo? 

     A proposição que será aqui narrada aconteceu no último encontro, anterior ao 

início dos ensaios, quando ainda era realizado o trabalho com as duas turmas. Havia 

combinado com a direção da escola que seria realizado um trabalho de conclusão 

para ser exibido na Mostra Cultural da escola, mas como este era em formato de 

apresentação, participariam apenas aqueles que quisessem. Aliás, esta seria a pré-

condição para fazê-lo. Mas uma das professoras aproveitou para sugerir que isto 

fosse considerado como uma avaliação, afinal “não é só ficar com lousa cheia. Às 

vezes, a gente pensa que o aprendizado se refere só a lousa cheia, a questionários 

respondidos, a contas organizadas... Mas... isto aqui eu vejo como um aprendizado, 

né? Eu acho que com a história de cada um que a gente ouviu ao longo desse 

período, a gente foi tirando alguma coisa de importante pra vida da gente, como eu 

tirei.” Argumento se constrói ao mesmo tempo em que se desconstrói. 

      Em momento algum havia se falado em nota. O trabalho, como já havia sido 

colocado, fazia parte de uma pesquisa na área de Educação, Arte e História da 

Cultura, que poderia auxiliá-los porque era feito com histórias e estas poderiam 

ajudar no desenvolvimento da comunicação. E as coisas caminharam assim.  A ideia 
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de se trabalhar com ‘conceito’ a partir deste momento poderia comprometer não só o 

que havia sido conquistado até então, como o que vinha pela frente. A nota poderia 

ser vista aqui única e exclusivamente como instrumento de poder. Felizmente, a 

professora compreendeu isso e dissuadiu-se de sua ideia. 

Ideias em relação ao ato de contar histórias 

     As ideias aqui colocadas foram percebidas em meio a frases aparentemente 

destituídas de maior significado. Surgiram espontaneamente nos depoimentos em 

que falavam sobre a relação que possuíam com histórias: se contavam histórias; se 

ouviam histórias; se liam... Enfim, respondiam a uma questão que era colocada de 

maneira ampla para que pudessem explorá-la das mais diversas formas. O que se 

tira daí é muito mais do que o que pensam propriamente, mas o que está por trás 

desse pensamento, o que o sustenta. Qual a história das histórias na vida de cada 

um.  

     “História é pra criança” é exemplo de uma ideia que aparece nestas palavras: 

“Ela (minha avó) contou algumas histórias. Mas quando eu era pequeno. Agora, que 

eu tô macaco véio, já... Vai fica contando história pra mim?” O pensamento expresso 

nesta fala revela a distância posta (ou imposta) entre adulto e história. Se as 

histórias estão diretamente relacionadas à construção do imaginário, é de se supor 

que existe um abismo entre o ‘homem adulto’ e a sua imaginação.  

    Pensamentos como este podem contribuir para a constituição de um sistema 

educacional árido, voltado mais a aspectos utilitários da vida, principalmente quando 

se refere à educação de jovens e adultos. Quer dizer, existe uma cultura utilitarista e 

pragmática que é alimentada por uma escola que abraça esses mesmos valores. 

Isso se torna um ciclo que só vem ajudar na manutenção das relações vigentes [...]; 

a função da imaginação deve ser vista como faculdade de formar imagens que 

ultrapassam a percepção medíocre da realidade (MACHADO, 2004, p. 190). 

     Outra associação foi a da história com o feminino, como se as histórias fizessem 

mais sentido no universo feminino. “Histórias que eu ouvia... só da minha avó, da 

minha mãe.” E ao ser questionado se contava histórias para os filhos, ele responde: 

“Não! Mas a mãe deles conta”. Esse tipo de colocação vai arrastando o lúdico, o 

imaginário e a arte para espaços restritos. Assim, vamos desenhando mais um 
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pouco da nossa formação. Mais do que isso, vamos arquitetando as rígidas colunas 

de concreto que servem para sustentar a nossa sociedade.   

     A ideia de que a história na escola é trabalhada só na educação infantil também 

combina com esse distanciamento que se vai colocando entre uma coisa e outra. 

Uma moça diz ter escutado ‘história no prezinho. Dos três porquinhos, bela 

adormecida... Mas depois não escutei mais história’. E outra pessoa que, de certa 

forma, reitera esse pensamento quando diz nunca ter ouvido histórias na Educação 

de Jovens e Adultos. 

     O pensamento exposto em relação às histórias segue um mesmo raciocínio nas 

relações familiares e na instituição escola. Família e escola, assim, narram uma 

mesma história que começa na infância, quando começa4, e de repente é solapada 

de suas vidas para todo o sempre. É como se não tivessem direito às histórias, às 

suas próprias histórias. 

O desenraizamento é uma condição desagregadora da memória: sua causa 
é o predomínio das relações de dinheiro sobre outros vínculos sociais. Ter 
um passado, eis outro direito da pessoa que deriva de seu enraizamento. 
Entre as famílias mais pobres a mobilidade extrema impede a sedimentação 
do passado, perde-se a crônica da família e do indivíduo em seu percurso 
errante. Eis um dos mais cruéis exercícios da opressão econômica sobre o 
sujeito: a espoliação das lembranças (BOSI, 1994, p. 443). 

     Mas entre suas vozes, há as dissonantes: “Eu sou do interior de Alagoas. A gente 

sempre conta [histórias]. Quem é da Bahia, de Alagoas... todo mundo sabe 

(buscando pessoas para compartilhar). A gente sabe, né, cara?” 

     Assim, da aridez de uma vida sem direito a histórias ou de um 

caminho/descaminho que prega seu esquecimento surge, então, esta fala 

reveladora de tamanha força lúdica. Uma força capaz de subjugar toda uma cultura 

de desvalorização da memória, de desvalorização do nordestino, resgatando 

maravilhosos causos de assombração e intensas histórias de vida. É uma fartura de 

palavras ‘assombradas’ que povoam esse imaginário. Uma riqueza toda em forma 

de histórias que não quer calar, a despeito de todo empenho existente para silenciá-

las. 

                                                           
4
 O mesmo rapaz que traz a ideia de que ‘história é para criança’, também é autor da frase: “A história era assim: ‘vamos 

dormir se não vocês apanha.” 



 

113 
 

     A extensão dos depoimentos é mais um parâmetro que pode nos ajudar a 

perceber o sentido e o valor atribuídos pelos educandos e professores ao tema das 

histórias e também a relevância da pesquisa.  

     Na verdade, quanto maior a distância entre o informante e o cerne da ação, 

menor a entrevista. Envolvimento direto e imediato nas atividades centrais do evento 

que está sendo contado parece ser um fator importante na produção de narrativas 

(BAUER, GASKELL, 2007).      

     Foram narrativas bastante longas que chegaram a durar, em alguns casos, quase 

6 minutos. Embora não houvesse nenhuma limitação quanto ao tempo destinado a 

cada um, parecia ter ficado implícito que todos tinham direito à palavra. Dessa 

maneira, como um acordo pré-estabelecido, iam num determinado momento 

concluindo suas histórias. Assim, nestas circunstâncias, neste formato de encontro, 

esse seria um tempo máximo, visto a sua duração total de uma hora e cinquenta 

minutos, e lembrando que tanto no primeiro como no segundo horário, havia uma 

perda de aproximadamente vinte minutos para o efetivo início das atividades. Ou 

seja, talvez os depoimentos fossem ainda mais extensos numa outra circunstância. 

     As histórias colocadas aqui são as de Valdenir, Sara e Maria Ana. Embora já 

constem no capítulo da descrição, estão aqui para evidenciar o envolvimento em 

relação ao tema ‘histórias’, segundo os critérios que acabamos de mencionar. 

Valdenir - Não. Escutei, sim! Da minha avó. Morava lá no interior e lá também 
não tinha luz. A minha irmã mais velha conta uma história que lá na casa da 
minha avó, no terreiro... Lá falava terreiro. É quintal. Lá tinha aquele terreirão 
cheio de areia e juntava os neto e ficava brincando. Naquele dia, tava minha 
irmã e meu irmão. Aí, pra ir pra minha casa tinha aquelas trilha... Minha irmã: 
‘Olha, Delinho, a Verinha tá subindo.’ E essa pessoa que tava subindo tava 
toda de branco, dos pés à cabeça. E minha avó tinha falecido fazia pouco 
tempo. E lá era tudo escuro. Aí minha irmã falou assim: ‘Vamo, Delinho, vamo 
com a Verinha, né?’ E começaram a gritar: ‘Vera, espera a gente! Espera a 
gente!’ E ela tava andando bem devagarinho. E meu irmão com a minha irmã 
correram, chegaram a ficar com a língua pra fora, de tão cansados, e não 
alcançaram ela. 

Aí, chegou na casa do meu pai. Tava naquela época de milho verde, tinha 
aquelas roçona de milho verde. Tinha um pé de árvore bem grande. E meu 
irmão e minha irmã correndo mesmo. E ela andando bem devagarinho. E não 
alcançava. E elesgritava pelo nome e ela não olhava pra trás. Sempre andando 
bem devagarinho. Aí chegaram lá no terreiro da minha casa. Diz que ela sumiu. 
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Um irmão começou a olha a roça de milho e nada. Ó, se mandaram pra dentro 
de casa!  

Aí chegaram lá, tava minha irmã, minha mãe, todas as minhas tias ralando 
milho pra fazer pamonha. Aí, nossa! Bateu aquele medo. 

Nossa! A gente tava subindo... tinha uma mulher toda branco. A gente achava 
que era a Vera’ (porque minha irmã gostava de assustá) Aí, nisso ficou. Aí 
minha mãe falou: ‘deve ter sido a alma da minha mãe!’ Nossa! Mas a minha 
irmã e o meu irmão chegaram assim: vermelho! Assustado. Porque eles tavam 
correndo pra vê se alcançavam ela. Porque lá eles tinham medo de anda 
sozinho. Mas nada! Nada de alcança essa pessoa toda de branco. Nossa! 

Naquela época tinha muita história. História daquelas pessoas mais velhas que 
morria e escondia o dinheiro. Naquela época, não tinha banco. Então, eles 
escondia o dinheiro debaixo do colchão. Aí, tinha uma época que eles 
enterrava, né? E quando eles falecia, eles vinha fala com aquela pessoa onde 
é que tava o dinheiro. Pra você ir lá pegar. Meu... Era muita história, né?” 

Sara - É. Contava muita história. Esses negócio de São Cipriano... Esse tal 
livro aí... Ele contou que quando terminou de lê esse livro, aparece um bode 
com olho vermelho... (todos riem). Quando cê termina de lê, aí ele fala: ‘pronto, 
pode fazer o pedido.’ Aí o que você pedir, ele faz. Mas ele diz que a pessoa 
fica com a mesma roupa do corpo. Pode virar porco, pode virar toco, o que 
quiser. 

Eu  É um livro de quê? De São Cipriano!? 

Maria Ana - Esse é poderoso! 

Sara - Diz que a pessoa não tem nada na vida. Mas tem o poder. Diz que pode 
ficar invisível, virar toco. Meu avô diz que tem um amigo dele que foi, né? O 
homem apresentou esse livro pra ele. Ele quis. Diz que os caras foram pegá 
ele numa pensão, aí ele correu, virou um toco. Diz que os caras passava do 
lado. Não via ele. (as pessoas riem) Virou toco.” 

Maria Ana – Quem contava história quando eu morava lá no Piauí era eu, pra 
assusta criancinha (dá uma risada sugestiva de algo que amedronta) História 
do Papa-figo! 

Eu – Papa-figo? 

Maria Ana - Oxi?! Meia-dúzia de filho deixava na casa da gente. Moleque não 
se comportava... Eu dizia: ‘se saí lá fora, o papa-figo vem!’ Oxi!? Os moleque 
se comportava que é uma beleza! Ficava santinho! A irmã chegava eles tava 
até limpinho! (ri e completa) Nem sujava! 

Eu - Essas histórias que você contava eram histórias que você ouvia quando 
era pequena? 

Maria Ana - Que o pessoal contava. Do amancebado também. Tinha um 
monte também. Do lobisomem. Quando uma mulher separa e casa com outro, 
eles são amancebado. E diz que o amancebado vira bicho. Na semana-santa, 
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na sexta-feira, ele vira. E um dia, esse cara, o amancebado, é casado com uma 
tia minha. Virava bicho. O filho mais velho dessa tia minha, que era 
amancebada, sempre ouvia essa história e disse que não acreditava. Aí um 
dia, ele trabalhou até mais tarde na roça. Aí ele ficou até mais tarde, na sexta-
feira, aí quando ele tava voltando ele percebeu que um vulto preto seguia ele. 
E ele tentou correr e o bicho seguia ele. Aí quando ele viu que não tinha jeito, 
que o negócio era ir pra cima... ele tava com uma foice. Começou a brigar com 
o vulto. Caiu em cima... até que ele acertou o cara com a foice. 

Aí quando ele chegou em casa, ele contou história pra família dele. Aí, ele 
disse: “Amanhã, eu tiro esta história a limpo: quero vê se ele vira mesmo 
bicho.” Na manhã, a primeira coisa que ele fez foi ir na casa do padrasto. 
Quando ele chegou, diz que o cara tava todo ferido e com corte na perna. Ele 
virava amancebado. Virava bichão, mesmo. E ele ficava correndo... até que um 
dia, alguém pegou. Aí, nunca mais ele virou bicho.” 

     Mas é preciso dizer que esse resultado não coincidiu nas duas turmas. A 

descrição acima corresponde somente à reação do termo 4. A outra turma teve no 

encontro correspondente depoimentos pouco expressivos. A diferença tão marcada 

entre as turmas, neste encontro especificamente, talvez possa ser explicada pelo 

fato de que no T4, tenha ocorrido apenas uma pequena variação de frequência do 

primeiro para o segundo encontro, sendo que no T3, esta variação foi mais 

acentuada. Além disto, a segunda turma era menor, o que contribuía para que cada 

pequena mudança de presença aí ocorrida reverberasse de maneira mais 

significativa.  

     Assim, a ideia em relação ao ato de contar histórias pode dissociar-se 

completamente do ato em si. Muitos deles são mestres contadores de suas vidas.  

 

Produção oral e produção escrita 

     Produções orais, produções escritas, e a tentativa de estabelecer as distâncias 

entre as duas... um esforço de reunir coisas, de concretizar, para mostrar o que não 

se vê, porque não existe. É o pedaço que ficou faltando. Não é só aquilo que falam e 

como falam, nem só aquilo que escrevem e como escrevem, que nos dão elementos 

para um pensar e um fazer em relação à educação de jovens e adultos, mas 

também aquilo que está nesse meio de caminho, feito de matéria das mais 

inconsistentes, inexistente mesmo, mas capaz de fazer-se tão presente e real na 

vida de tantos: aquilo que se deixou de viver; a história que não se contou, nem 
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aconteceu; o quanto se deixou de ‘”ser para si para ser para os outros” (Freire, 1983, 

p. 30).   

     Mas a tentação de nada dizer, de apenas mostrar o que foi falado e depois 

escrito, e deixar que cada um meça a distância entre uma coisa e outra, é grande. 

Porque essas coisas que não existem, pasmem: gritam. Além disto, porque qualquer 

produção escrita que venha a compor estas linhas, será sempre insuficiente para 

expressar esta imensa lacuna na vida de tantas pessoas. 

     Seguem aqui nove trechos referentes a produções orais, narrativas ou 

proposições de discussões, cada qual com suas respectivas produções escritas e 

breve análise. Estão divididos por seus autores e não seguem nenhuma ordem 

específica. 

     O critério adotado para a escolha destes trechos foi a possibilidade de uma 

análise comparativa, entre fala e escrita, que, de alguma forma, conseguisse medir 

suas distâncias em termos dos aspectos formais como de aspectos mais subjetivos 

e que compusesse um todo representativo das diversas situações que foram 

encontradas nas duas turmas com as quais o trabalho foi realizado. 

 



 

117 
 

Produção Oral de VALDENIR 

     A narrativa aqui colocada aconteceu no segundo encontro – Termo 4, quando os 

participantes foram questionados a respeito da relação que possuem com histórias. 

“Não. Escutei, sim! Da minha avó. Morava lá no interior e lá também não tinha luz. A 

minha irmã mais velha conta uma história que lá na casa da minha avó, no terreiro... 

Lá falava terreiro. É quintal. Lá tinha aquele terrerão cheio de areia e juntava os neto 

e ficava brincando. Naquele dia, tava minha irmã e meu irmão. Aí, pra ir pra minha 

casa tinha aquelas trilha... Minha irmã: ‘Olha, Delinho, a Verinha tá subindo!’ E essa 

pessoa que tava subindo tava toda de branco, dos pés à cabeça. E minha avó tinha 

falecido fazia pouco tempo. E lá era tudo escuro. Aí minha irmã falou assim: ‘Vamo, 

Delinho, vamo com a Verinha, né?’. E começaram a gritar: ‘Vera, espera a gente! 

Espera a gente!’ E ela tava andando bem devagarinho. E meu irmão com a minha 

irmã correram, chegaram a ficar com a língua pra fora, de tão cansados, e não 

alcançaram ela.  

Aí, chegou na casa do meu pai... Tava naquela época de milho verde. Tinha aquelas 

roçona de milho verde! Tinha um pé de árvore bem grande! E meu irmão e minha 

irmã correndo mesmo. E ela andando bem devagarinho. E não alcançava. E eles 

gritava pelo nome e ela não olhava pra trás. Sempre andando bem devagarinho.   

Aí chegaram lá no terreiro da minha casa. Diz que ela sumiu! Um irmão começou a 

olha a roça de milho e nada. Ó, se mandaram pra dentro de casa!  

Aí chegaram lá, tava minha irmã, minha mãe, todas as minhas tias ralando milho pra 

fazer pamonha. Aí, nossa! Bateu aquele medo.  

Nossa! “A gente tava subindo... tinha uma mulher toda de branco. A gente achava 

que era a Vera’. Porque minha irmã gostava de assustá. Aí, nisso ficou. Aí, minha 

mãe falou: ‘deve ter sido a alma da minha mãe!’ Nossa! Mas a minha irmã e o meu 

irmão chegaram, assim, vermelho... assustado. Porque eles tavam correndo pra vê 

se alcançavam ela. Porque, lá, eles tinham medo de anda sozinho. Mas nada! Nada 

de alcança essa pessoa toda de branco. Nossa! 

Naquela época tinha muita história. História daquelas pessoas mais velhas que 

morria e escondia o dinheiro. Naquela época, não tinha banco. Então, eles escondia 
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o dinheiro debaixo do colchão. Aí, tinha uma época que eles enterrava, né? E 

quando eles falecia, eles vinha fala com aquela pessoa onde é que tava o dinheiro. 

Pra você ir lá pegar. Meu... Era muita história, né?” 

Produção Escrita de VALDENIR (extraída do 5º Encontro – a partir da Música 
‘Capoeira do Arnaldo’) 

Imagem 2 - Produção escrita de Valdenir 
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ANÁLISE 

     Sua narrativa oral é rica em imagens e tem fôlego para prender a atenção de 

todos durante mais de cinco minutos ininterruptos. Ela parece que fala o que vê e 

assim suas palavras criam força e envolvem. 

     Sua narrativa escrita é curta, embora certeira. Ela consegue expressar parece 

que o cerne do que foi sua vinda para São Paulo. Concentra-se naquilo que 

realmente foi o mais importante naquele momento de sua vida. 

     O que não há na sua escrita é o domínio formal: a disposição das palavras ao 

longo da folha, sua grafia, organização... o instrumental escolar. 

Produção Oral de JOSENILTO (a ideia e a discussão aqui expostas surgiram no VI 

Encontro – Termo 3, destinado a ouvir músicas que nos contassem um pouco mais 

sobre as histórias de cada um).  

Josenilto - Mas nesse caso aí dessa música, se ela tivesse mandando 
(improvisa um cantarolar acompanhado de uma dancinha):  

‘Vai se lasca 
E você tá lá 
Você é um abestalhado 
Você é um palhaço 
Todo atrapalhado’ 
 
(As pessoas riem) 

Josenilto - Você entendeu? Eu não concordo. Por isso que às vezes eu não 
curto muito. Eu não entendo o que o cara tá falando, numa outra língua 
totalmente diferente, cê entendeu?” 

Evaristo – Não, mas foi bom! 

Edvalda – Ah! Você acha que tá xingando?! 

Josenilto – Porque tanto ela pode tá agradando a gente como ela pode tá me 
criticando... Que nem uma vez que um cantor americano dançou uma música 
escandalosa que criticava as pessoas, até que deu processo pro cara. Que 
nem essa música aí. É uma música boa, a gente se sente bem... Só que ao 
mesmo tempo que pode tá agradando, pode tá criticando também. Xingando a 
gente e a gente ainda dando risada?! 

Evaristo – Por isso é que tem que estudar inglês. 

Edvalda – Mas o que interessa é que você tá curtindo... 
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Eu – Mas ele está levantando uma questão interessante. A gente pode até 
gostar do ritmo, mas traz uma coisa assim... Sobre o que que está falando. 
Podem estar me xingando. E podem estar falando uma coisa que eu não 
concordo. E colocam dentro de um pacote que é muito gostoso... 

Produção Escrita de JOSENILTO – (extraída do 5º Encontro – a partir da Música 

‘Capoeira do Arnaldo’) 

 

 

      Imagem 3 – Produção escrita de Josenilto 

 

 

ANÁLISE 

     A discussão tem continuidade e cria corpo. Muitos dão sua opinião e exemplos. 

Tem-se um bom exercício de suas vozes. Mas a voz de Josenilto tem função 

importante por ser a geradora desse pensar e por trazer, não só uma ideia que 

envolve uma elaboração um tanto complexa, mas fundamentalmente porque propõe 

um posicionamento crítico diante das coisas. Elemento raro nos dias atuais.  

     Sua produção escrita nos mostra uma grande distância entre aquilo que vai 

dentro da sua cabeça e o que sai pela ponta de sua caneta. É como se as ideias não 

conseguissem percorrer este trajeto.  
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     Produção Oral de ROSIMAR (a expressão de sua percepção que aqui iremos 

relatar aconteceu também no 5º encontro do Termo 3. Assim, produção escrita e 

oral, neste caso, foram quase  concomitantes). 

     Estavam todos (ou quase todos) concentrados em seus afazeres. Rosimar 

encontrava-se na roda próxima a três professores. Aliás, ela estava entre eles: havia 

dois professores à sua esquerda e um à sua direita. No início, tem-se a impressão 

de que dois deles fazem o que foi solicitado, enquanto o outro está claramente 

alheio ao que está acontecendo. De repente, um dos que estava escrevendo vem 

falar comigo. Sobre o quê fala, não é possível entender no vídeo. Mas o que diz a 

educanda nesse instante é perfeitamente audível e é direcionado aos professores 

que estão ao seu redor: “Oxi, mas que alunos é esse que não faz lição!? Não! Que 

que é isso?” 

Eu (pra Rosimar) - Os professores aqui estão dando mal exemplo.” 

Rosimar (para uma professora) – “Tem que ser cobrado! Cês que... Tá 
vendo?” 

Professora (dá uma risadinha) – “Eu já escrevi muito!” 

Educanda (voltando-se para o seu papel e deixando claro que a fala não 
satisfaz) – “Ah! Tá!” 

Professora – (tentando mais uma vez explicar-se) “Já fiz muita lição...” 
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Produção Escrita de ROSIMAR (5o. Encontro) 

 

     Imagem 4 – Produção escrita de Rosimar 

 

ANÁLISE 

     Esta cena, já narrada no item Professores e Educandos, é aqui repetida por 

revelar uma importante percepção de Rosimar: aquilo que os professores exigem, 

não é aquilo que dedicam. Independente do seu grau de consciência, não é possível 

negar que existe um questionamento em relação às atitudes dos professores. 

     Embora sua escrita não apresente nenhum grande problema, é destituída de um 

conteúdo mais significativo. É quase como se falasse, sem nada contar. 

     Os olhos que percebem as atitudes dos professores e a boca que os questiona, 

parecem não ser da mesma pessoa que escreve.  

 

Produção Oral de SÔNIA (extraída de vários encontros) 

     Sua produção oral foi intensa. Muito presente, Sônia se divertiu muito com as 

histórias, ajudou a recontá-las, deu palpites, opinou, questionou e percebeu tudo que 

se passou à sua volta. Selecionar um texto que expressasse a sua participação, 

então, seria sempre ficar com sensação de que algo estaria faltando. Foi ela quem 
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mais riu e comentou a história do Coroné. Ela também conseguiu decifrar Vicente 

Celestino: 

Sônia – “Tornei-me um ébrio da bebida...” Eu ouvia minha mãe cantando isso. 
Ela cantava (faz uma voz meio de bêbada): ‘tornei-me um ébrio’... (As pessoas 
riram). 

Sônia falou o que pensava em relação aos objetos: 

Sônia - Professora?! Dá licença um pouquinho, é que a maioria dos objetos 
que a gente tem hoje em dia, a gente joga fora! 

E também lamentou eu ter trazido um forró em plena segunda-feira:  

Sônia - Se fosse de sexta pra sábado, de sábado pra domingo... (dando a 
entender que dançaria)”.  

Produção Escrita de SÔNIA (5º Encontro) 

 

Imagem 5 – Produção escrita de Sônia 

 

ANÁLISE 

     Sônia, quando fala, demonstra ter toda uma compreensão da vida. Ela tem uma 

forma de tratar as coisas e de se colocar que é bonito de ver. Que é coisa que o 
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tempo dá... Ela tem humor também. Tem um bom relacionamento com as pessoas 

que a cercam e existe um respeito dos mais novos. Ela marca presença por estar ali, 

sem fazer força. 

     Quanto à sua escrita, parece pertencer a outra pessoa. Talvez seja a mesma que 

um dia a habitou, mas é uma Sônia menina que ficou lá trás. E sua pouca habilidade 

no desenho das letras a mostra pequena a interrogar a ausência do pai. 

Produção Oral de SARA (primeiro trecho retirado de uma de suas recontações, 

ocorreu no 2º encontro; o trecho colocado na sequência faz parte do 4º encontro, 

relacionando objetos e histórias).   

Sara - A mãe tava indo na feira e perguntou o que cada um deles queria. Aí, 
eles escolheu as coisas, que eu não lembro o que que era. Aí, ela falou que 
enquanto ela ia lá, não era pra eles abri a porta pra ninguém. Nem mexer com 
o fogo. Aí, ela foi. Aí, foi  se aproximando uma velhinha, que era bruxa, né? Aí, 
bateu na porta, pediu fogo pra acender um cachimbo. Aí, as crianças disseram: 
“Nossa mãe não deixa nós mexe com fogo! Aí, ela falou: “Deixa eu entrar para 
acender.” “Mas a mãe não deixa ninguém entrar. Desconhecido.” Aí, ela disse: 
“Mas se vocês deixa eu entra eu posso dar isso pra vocês”. Aí, quando eles 
olharam era ouro (olha e sorri para a Professora Josi, procurando aprovação)! 
Aí, eles deixaram e ficaram tentando acende. Tentando, tentando... Até que ela 
transformou eles em comida. 

 

Sara – Eu desenhei esse caixão porque essa história é muito triste pra mim. 
Que sempre que eu vejo um caixão, eu lembro de quando eu perdi a minha 
filha. Nunca mais esqueci. Que eu não tinha nada pra desenhar, e essa é uma 
história que eu não vou nunca mais esquecer. Quando perdi a minha filha e as 
cena que eu sempre lembro, que sempre vem a minha mente é quando meu 
esposo tava levando o caixão assim nos braços... aí eu fui ajudar ele e não 
conseguir. Aí, ele teve que levar sozinho... Aí, eu sempre lembro... Aí, por isso 
é que eu desenhei. 
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Produção Escrita de Sara 

 

 

                                 Imagem 6 – Produção escrita de Sara 

      

ANÁLISE 

     Na realidade, a produção oral de Sara vai muito além da aqui colocada. Ela está 

sempre atenta, sempre participando. Adora ouvir histórias, adora conta-las e adora 

histórias.   

     Quanto a sua produção escrita... ela demonstra transitar entre as duas 

linguagens tranquilamente. Sua expressão em ambas é muito clara. É a mesma 

pessoa que fala, escreve e lê. 
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Produção Oral de IRINEU (o trecho apresentado abaixo aconteceu no IV encontro, 

relacionado aos objetos). 

Fernando – Porque isso daqui é um caderno, né? Se ela falou que é um objeto 
muito importante pra ela... Na minha opinião, eu acho que ela gosta muito de 
estudar. Brigado, brigado. 

Eu – E de quem você acha que é esse objeto? 

(Fernando dá dois palpites, mas não acerta. Irineu fala que o desenho é dele). 

Eu – Agora, Irineu, então, você fala por que esse objeto é importante pra você. 

Irineu – É porque eu vim com vontade de aprender mesmo! 

Produção Escrita de IRINEU 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 7 – Produção escrita de Irineu 
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ANÁLISE 

     Sua produção oral é feita de poucas palavras, mas diz muito. Na pequena frase 

acima, Irineu consegue resumir toda sua presença. Consegue explicar-se.  

     Sua escrita também, apesar de toda falta de recursos e por isso mesmo, 

consegue ser, ironicamente, sintética em forma e conteúdo. 

     Produção Oral de CLÓVIS (o trecho abaixo foi dito no IV encontro – termo 4, na 

dinâmica feita a partir do desenho dos objetos) 

Clóvis – É como ele falou mesmo. É a vontade de ter uma casa, mesmo. Um 
lugar digno pra morar. Nem todo mundo pensa assim, tem gente que prefere 
passa a vida pagando aluguel, mas até aí cada um, cada um. Cada um sabe 
onde o calo aperta. Eu acho que a pessoa que tem um lugar pra morar, por 
mais simples que seja, ela vai ter o mínimo de dignidade. É o que eu penso. 

Produção Escrita de CLÓVIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagem 8 – Produção escrita de Clóvis 
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ANÁLISE 

     A produção oral de Clóvis é clara. Fala de dignidade.  

     Sua produção escrita da falta de dignidade e respeito entre os homens. 

Produção Oral de CLAYTON (trecho extraído do V Encontro – termo 3, destinado a 

escuta de músicas -ouve-se uma música e cada um fala o que consegue escutar) 

Socorro –Conta uma história de vida. 

Cleyton – Instrumento de corda, como viola e violão 

Eu – Então, o Cleyton tem um ouvido... 

Madalena – Mais apurado. 

Eu – Que consegue lê. Por quê? Porque isso faz parte da história dele. Eu sou 
incapaz de dizer quais são os instrumentos que tem aí. 

Madalena – Ele mexe com música, professora. 

 

Imagem 9 – Produção escrita de Clayton 
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ANÁLISE 

     Clayton compareceu somente neste quinto encontro, como coincidentemente não 

poderia deixar de ser. Talvez atraído pelo som. Ele é bem presente e atento. Sua 

participação oral acontece em todos os momentos. Sua afinidade com a música fica 

evidente, quase no primeiro acorde. Traz para o grupo a possibilidade deste tipo de 

leitura, a relacionada aos instrumentos musicais. Sua produção escrita traz de forma 

intensa sua musicalidade. Percebe-se que existe a busca constante da métrica e da 

rima.  

Produção Oral de MARIA ANA  

Maria Ana – Quem contava história quando eu morava lá no Piauí era eu, pra 
assusta criancinha (dá uma risada sugestiva de algo que amedronta) História 
do Papa-figo! 

Eu – Papa-figo? 

Maria Ana- Oxi?! Meia-dúzia de filho deixava na casa da gente. Moleque não 
se comportava... Eu dizia: ‘se saí lá fora, o papa-figo vem!’ Oxi!? Os moleque 
se comportava que é uma beleza! Ficava santinho. A irmã chegava, eles tava 
até limpinho! (ri e emenda) Nem sujava! 

Eu- Essas histórias que você contava eram histórias que você ouvia quando 
era pequena? 

Maria Ana - Que o pessoal contava. Do amancebado também. Tinha um 
monte também. Do lobisomem. Quando uma mulher separa e casa com outro, 
eles são amancebado. E diz que o amancebado vira bicho. Na semana santa, 
na sexta-feira, ele vira. E um dia, esse cara, o amancebado, é casado com uma 
tia minha. Virava bicho. O filho mais velho dessa tia minha, que era 
amancebada, sempre ouvia essa história e disse que não acreditava. Aí um 
dia, ele trabalhou até mais tarde na roça. Aí ele ficou até mais tarde, na sexta-
feira, aí quando ele tava voltando ele percebeu que um vulto preto seguia ele. 
E ele tentou correr e o bicho seguia ele. Aí quando ele viu que não tinha jeito, 
que o negócio era ir pra cima... ele tava com uma foice. Começou a brigar com 
o vulto. Caiu em cima... até que ele acertou o cara com a foice. 

Aí quando ele chegou em casa, ele contou história pra família dele. Aí, ele 
disse: ‘amanhã, eu tiro esta história a limpo: quero vê se ele vira mesmo bicho.’ 
Na manhã, a primeira coisa que ele fez foi ir na casa do padrasto. Quando ele 
chegou, diz que o cara tava todo ferido e com corte na perna. Ele virava 
amancebado. Virava bichão, mesmo. E ele ficava correndo... até que um dia, 
alguém pegou. Aí, nunca mais ele virou bicho. 
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Produção Escrita de Maria Ana 

 

Imagem 10 - Produção escrita de Maria Ana. 

 

ANÁLISE 

     Maria Ana se coloca de maneira tão inteira que fica difícil separar. Aquilo que 

fala... aquilo que escreve... A moça que se diverte e nos diverte ao lembrar que 

contava histórias do ‘papa-figo’ para assustar criancinhas é a mesma que nos 

emociona ao narrar a partida de sua terra, que traz dentro a menina do Piauí (e seus 

muitos irmãos) que brincavam com boneco de madeira feito por sua mãe. 
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Organização do espaço escolar 

     As situações aqui narradas aconteceram no 2º encontro dos termos 4 e 3, 

respectivamente. 

     O formato em círculo sem carteiras para que pudessem se apoiar e se ‘proteger’, 

teve visível repercussão em seus corpos. Ou não se desvencilhavam de seus 

materiais e bolsas. Ou traziam seus braços cruzados. Ao que parece, para por no 

lugar das carteiras, como anteparo, entre ‘mim’ e o outro.  

     Afinal, esse novo formato parecia desnudar, deixava de interpor dezenas de 

objetos, cabeças e corpos no caminho para chegar ao ‘conhecimento’ (a disposição 

tradicional das cadeiras e carteiras coloca todos voltados para uma única pessoa, 

aquela que detém o conhecimento). E, assim, o ‘conhecimento’ não estava mais 

onde sempre esteve, ali na frente, distante, depois de todos os obstáculos que se 

tinha que galgar. Estava do lado direito, do lado esquerdo, à frente, estava dentro 

(da roda e de cada um). Era estranho! 

     Além de uma nova disposição, o lugar também era outro. Estavam em uma sala 

diferente da qual costumavam assistir às outras aulas e ainda juntos com outras 

turmas. E isso reverberava em cada um. 

     Um rapaz conseguiu nomear/dar voz a este estranhamento: ‘Vai ser sempre 

isso?’ Respondi que sim e logo em seguida perguntei: ‘Mas isso o quê?’ E ele, 

rapidamente: ‘Essa rodinha da alegria!’ (E as pessoas riem) 

     E a roda já começava a fazer efeito. O que contavam essas palavras ditas pelo 

rapaz? O que queriam dizer estas palavras ‘rodinha da alegria’? Queriam dizer que 

isso era uma roda sim, mas então por que chama-la de ‘rodinha’? Há alguma coisa 

dentro dele-rapaz que a estranhou tanto, que para fazer cabê-la (dentro dele/dentro 

do seu pensamento) era preciso diminuí-la. ‘Rodinha’ cabia. 

     E ‘da alegria’? Alegria podia estar relacionada com histórias, com imaginário e 

talvez com aprendizado, mesmo. Mas, neste caso, parecia que alegria e 

aprendizado se juntavam numa contramão, em vias diferentes e opostas. Era a 

nossa cultura que traz arraigada a enorme distância entre estas duas coisas. O 

aprendizado deve ser árduo, duro, e a alegria... bem, a alegria é o prazer.  Assim, 
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provavelmente, existia aí uma insinuação de que estes (os encontros) seriam um 

espaço-tempo em que estaríamos folgando, ao invés de nos dedicarmos séria e 

retamente ao ‘aprendizado’.  

     Importante mencionar, mais uma vez, que esse rapaz foi o autor de outra frase: 

‘A história era assim: vai dormir, se não você apanha.’ E foi pronunciada quando 

indagado se ‘ouvia histórias quando criança’. Isto talvez ajude a compreender como 

se vai tecendo, pouco a pouco e sempre, a intrincada teia de nossos valores. 

     Outra cena que também pode ser representativa da ação que a mudança na 

disposição de um espaço pode provocar, foi a colocação feita por outro educando: 

“Nós fica mais na sala do que aqui fora”. Frase esta dita olhando diretamente para 

um determinado professor que teve dificuldade em esquivar-se do olhar do rapaz, 

justamente por participarem da mesma roda. Numa outra configuração espacial 

talvez a fala não tivesse sido proferida, por não se encontrarem numa situação de se 

entenderem como parte de um mesmo grupo. Esta disposição, de certa forma, 

parece ter facilitado a atitude do educando. 

     O fato de chamar o espaço que era a sala de leitura, portanto um ‘local fechado’, 

de ‘fora’ também demonstra o quanto estão tão dentro, que mesmo quando só 

mudam de ‘dentro’, o nomeiam de fora. Isto é, a utilização do espaço é, ao que 

parece, usualmente bastante restrita e qualquer alteração já traz a sensação de 

estarem do lado de fora. 

     E embalado pela discussão do dentro e fora, o rapaz engatou: “É... Nós não vai 

pra quadra. Só faz lição!” E recebeu ajuda de um colega: “Ele tá fazendo um 

protesto!”  

     ‘Rodinha da alegria’ e ‘protesto’ são reações que, embora bastante díspares, nos 

revelam o quanto nossos espaços internos, plenos de nossos valores, crenças e 

pensamentos, estão à mercê do que acontece nos espaços externos que nos 

rodeiam.  
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Um caso especial  

A postura não é apenas um índice de caráter, mas uma expressão de 
atitude também. Na verdade, muitos dos estudos psicológicos que tem sido 
feitos a respeito analisam-na enquanto revelação dos sentimentos de um 
indivíduo no seu relacionamento com o próximo (DAVIS, 1979, p.102). 

     Sinval, um rapaz de pouquíssimas palavras, contou sua história de maneira muito 

especial e única. Ele foi se revelando aos poucos, bem aos poucos... 

     As fotos aqui colocadas estão na sequência dos acontecimentos, isto é, do 

começo para o final do processo com histórias. 

     Nas primeiras, o que se vê é um Sinval completamente à parte de tudo. Tanto em 

relação à classe como um todo, como em relação a uma formação menor para 

realização de tarefas específicas. Sempre com os braços cruzados, a cabeça baixa 

e um ‘eterno’ boné que o separava e protegia do mundo.   

     No grupo menor, embora ele tenha feito o movimento para acompanhá-los ao 

local (fora da sala) onde seria realizada uma leitura, ele se exclui da composição, em 

círculo, criada por eles para o trabalho. Há uma das fotos do grupo, inclusive, em 

que só é possível ver sua mão segurando uma folha de papel. Aliás, é preciso olhá-

la atentamente para descobrir sua presença. 

     No momento da apresentação da história, em que todos se posicionam em pé 

para contar a história que tinham lido, ele também se coloca à parte, permanecendo 

sentado. Somente no 5º encontro, Sinval aparece sem boné e a cabeça não está 

mais tão baixa. É possível ver sua fisionomia, mas sua cadeira ainda encontra-se 

um pouco deslocada do círculo.  

     Surpreendentemente, Sinval se propõe a participar dos ensaios. É, então, a 

primeira vez em que aparece integrando, verdadeiramente, uma roda. Uma roda 

onde todos estão de mãos dadas.  

     Na sequência, chega a ser difícil reconhecê-lo. Ele brinca. Ele se diverte. Ele 

dança. Ele sorri. E, quem diria, levanta os braços com todo o grupo. Ele participa, se 

coloca, escuta... está completamente inserido. 

     O movimento desenhado por Sinval ao longo dos encontros revela claramente 

um processo de inserção, de inclusão e ao mesmo tempo de individuação. À medida 
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em que vai fazendo parte, vai se integrando, vai se revelando, se destacando e se 

descobrindo.   
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Imagem 11-Compilação - Sinval saindo de sob boné. Fonte: Daniel Saad e Edgar Campos, 2011 
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Resultados dos seis últimos encontros - Ensaios e Apresentação 

Aposta no sucesso 

     Na etapa dos ensaios, houve um envolvimento tal do grupo que nada os tirava da 

intenção do fazer, de estar de verdade ali. Parecia existir uma compreensão plena 

do que significava “ensaio”, que era um momento para experimentarmos e para nos 

darmos ao prazer de repetirmos nossas ações incessantemente, inúmeras vezes. A 

busca de reviver o vivido, aquilo que na vida só conseguimos através do contar e do 

relembrar nossas histórias, nos ensaios é a grande brincadeira: fazer e fazer e fazer 

para que, de alguma forma, estejamos revivendo um mesmo instante, mas de corpo 

inteiro e com parceiros comungando do mesmo desejo. Tudo conspirando a favor. 

     Esta atitude fez com que todas as situações de ‘embaraço’, digamos assim, 

fossem sabiamente solucionadas pelo grupo.  Algumas que aconteceram durante o 

quarto ensaio, ilustram bem isso. 

     Josenilto, que brincava bastante com a sua história, experimentando várias 

formas de dizê-la, no quarto ensaio ficou nervoso e não conseguia falar do jeito 

como queria. Sempre engasgava, tropeçava e “a coisa não saía”. O grupo, ao invés 

de criticá-lo, constrangê-lo, ficou na torcida, com palavras de incentivo e 

estimulando-o a fazer de novo para que ficasse satisfeito. Funcionou. Na última 

passada, deste dia, ele conseguiu e todos vibraram.  

     Outras pessoas também esqueceram, tiveram que voltar, fazer de novo... e 

sempre o grupo foi muito generoso e sensível. 

    Duas outras situações aconteceram com a Sara. Numa, ela estava dançando com 

a Elaine e de repente decidiu que não iria mais dançar. Segundo alguns comentários 

(que não foram registrados), seria por causa da sua igreja. Quando Elaine veio 

reclamar, a professora Josi, que havia criado uma personagem que dançava com a 

vassoura, mais do que rapidamente prontificou-se a trocar de ‘parceira’. Pudemos, 

tranquilamente, dar continuidade. Na outra situação, houve um ‘bate-boca’ entre 

Sara e Marleide, que também parecia estar relacionado à sua prática religiosa. 

Imediatamente, Maria do Socorro interveio, falando para que parassem. As duas 
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ainda trocaram mais duas ou três palavras, olharam-se se estranhando, deixando 

claro suas diferenças e... pronto. Retomamos, sem mais.  

     Uma importante situação aconteceu por conta do professor Fábio. Queriam que 

ele ajudasse os professores que não estavam fazendo o trabalho com histórias, 

assim ele teria que sair do grupo. Um dia antes da apresentação, faltando apenas 

metade do tempo para ser concluído o período...isto é, não tinha sentido. Problema 

colocado, imediatamente os professores se posicionaram e foram conversar com a 

direção, que era quem poderia solucionar a questão. Logo voltaram com o professor 

Fábio que foi recebido com aplausos. Nada detinha o movimento do grupo.   

O gosto pela palavra 

[...] não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas 
a partir de palavras. E pensar não é somente “raciocinar’ ou “calcular” ou 
“argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é 
sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece (LAROSSA, 
2002, p. 21). 

    As pessoas experimentaram a palavra o tempo todo. Cada um narrou a sua 

história de um jeito. A cada passagem, se acrescentava uma palavra, mudava-se 

uma frase e iam colorindo e descolorindo. Não interessava a palavra em si, mas o 

gosto de dizer. 

     Josenilto, como já foi dito, experimentou bastante. Seguem aqui duas de suas 

versões. Mas isso é pouco para mostrar o seu empenho em trabalhar com a palavra 

para deixá-la mais a seu gosto. 

Uma - Olá, tudo bem?! Parti da Bahia para o mundo a trabalhar. Embu das 
Artes é um bom lugar, onde eu vim pará. 

Outra - Parti da minha Bahia pra esse mundo de ilusão, passei ... (não se 
escuta o que é dito neste trecho) sertão. Ouvi uma história bonita desse povo 
do sertão. Só história alegre e triste, que é de cortá o coração. 

     Irineu contava sua história de um jeito bastante divertido. Sempre rindo, falava de 

uma única ‘camisa que tinha quando veio’. Tinha suas variações, não contava do 

mesmo jeito. Mas um dia resolveu fazer um verso e ‘tirou a camisa’ e com ela toda a 

poesia. Era ele experimentando a palavra, o que era pra ser. Pedimos pra que 

voltasse a ‘pôr a camisa’. Ele achou graça e a ‘vestiu’.  
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     Sinval sempre contou a sua história com uma fala muito simples, curta e dita 

rapidamente. De repente, parece que, de tanto ver os outros experimentando, 

resolveu acrescentar mais umas poucas palavras, um verso, à sua fala original. Não 

se entende exatamente, mas estava relacionado ao casamento, algo como: “Sou 

Sinval. Vim da Bahia pra cá. E agora vou casá.” A reação do grupo foi imediata, 

houve uma espécie de rumor maior ao término de sua fala. Era curioso... Todos 

sabiam as histórias de todos. Sabiam como eram contadas. Se havia alguma 

tentativa de mudança era logo percebida e ressaltada. Era como se legitimassem o 

direito de experimentação da palavra.   

     Esta pequena experimentação de Sinval parecia representar bastante coisa: além 

de uma declaração à sua namorada (que era Cleonice e que também fazia parte do 

grupo), significava um pequeno e sutil movimento rumo ao universo das palavras. 

Era quase nada, era imperceptível... Como o sujeito que não movimenta uma parte 

do corpo, por alguma lesão porque não tem sensibilidade nesta parte, e de repente 

sente um pequeno e leve formigamento. A pronúncia deste verso de Sinval seria 

este formigamento. 

     Ewerton era fiel à sua pequena rima: “Eu vim do Rio de Janeiro procurá o meu 

avô, foi aí que eu vi que para São Paulo ele voltou.” Durante os ensaios foi sempre 

isso. Mas no dia da apresentação, ele diz: “Quando eu tinha sete meses na barriga 

da minha mãe, meu pai morreu. Aí, mano, tô falando pra todo mundo que tem pai, 

que tem mãe... Dá valor pro que teu pai tá falando. Porque tudo isso tem a vê”. Saiu 

a rima, mas surgiu a palavra cheia de emoção e significado. São pequenos ensaios 

para o exercício de nossas histórias.       

     Assim, pouco a pouco, todos iam ‘acertando’ as suas palavras às suas emoções, 

aos seus sentidos, aquilo que queriam dizer. A busca pela palavra que 

correspondesse ao que estavam realmente querendo expressar era nítida. 

Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como damos 
sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as 
palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e 
de como vemos ou sentimos o que nomeamos (LARROSA, 2002, p. 21).  
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Sorriso 

     A escolha do sorriso como dado para análise se deve, entre outras coisas, ao 

fato das expressões faciais indicarem emoções. Essas contam muito das nossas 

histórias. A emoção nos ajuda a entender o tom das histórias. É claro que uma das 

questões colocadas durante anos por psicólogos tem sido se o rosto expressa 

emoções com fidelidade. “Mas em seu livro Emotion in the Human Face, Paul 

Ekman examina experiências realizadas nos últimos cinquenta anos e conclui que, 

reanalisadas e retomadas em conjunto, essas experiências comprovam que as 

expressões faciais são um índice seguro de certas emoções básicas” (DAVIS, 1979, 

p. 59). 

     Assim, o sorriso pode ser considerado como um dos fatores que indicam a 

satisfação na realização de uma determinada atividade. Sendo difícil encontrar 

imagens em que eles não estivessem sorrindo durante o processo dos ensaios, 

talvez se possa dizer que o grupo sentia satisfação nas dinâmicas e atividades 

desenvolvidas. 

     Uma questão que se pode colocar neste caminho de pensamento é o quanto o 

sorriso é ou não significativo em termos de aprendizado. Mas talvez possa ser um 

bom indicativo daquilo que Larrosa chamou de sujeito da experiência como sendo 

aquele que “perde seus poderes precisamente porque aquilo de que faz experiência 

dele se apodera” (LARROSA, 2002, p. 25). Quem sorri está à mercê... Quem sorri 

perde seus poderes e se entrega a uma experiência e, por isso mesmo, sorri. Assim, 

o sorriso pode aparecer aí como um sinal da vivência de uma experiência, mas não 

no sentido “de saber coisas, tal como se sabe quando se tem informação sobre as 

coisas, quando se está informado” (LARROSA, 2002, p. 22). 

     O sorriso na educação talvez represente um belo campo para investigação. 

Professores e educandos juntos 

     A relação de professores e educandos é um ponto bastante importante neste 

processo como um todo. A linha nítida que, no início, separava professores de um 

lado, e educandos de outro, se torna mais tênue. Apesar dos professores terem 

assumido algumas lideranças durante os ensaios, era possível perceber que a coisa 
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se dava de outra maneira. Não estavam mais fazendo pelos educandos, mas com 

eles. Ao mesmo tempo, os educandos não se deixavam mais levar, eles também 

estavam fazendo juntos. Existia uma postura ativa de todos. Essa mudança é clara 

nas fotos e imagens, onde é difícil, se não impossível, saber quem é professor, 

quem é educando. Estavam todos juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagem 12 – Juntos 1. Fonte: Daniel Saad e Edgar Campos, 2010. 

Imagem 13 – Juntos 2. Fonte: Daniel Saad e Edgar Campos, 2010. 

 

Imagem 14 – Juntos 3. Fonte: Daniel Saad e Edgar Campos, 2010. 
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Imagem 15 – Juntos 4. Fonte: Daniel Saad e Edgar Campos, 2010. 

Imagem 16 – Juntos 5. Fonte: Fonte: Daniel Saad e Edgar Campos, 2010. 

Imagem 17 – Juntos 6. Fonte: Daniel Saad e Edgar Campos, 2010. 
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     Os comentários em relação à experiência vivida dão destaque à relação 

professor/educando. 

Lurdes – O que eu achei muito legal mesmo?! Dos alunos participa, igual ele 
falou, de se reunir, se conhecer e se divertir junto. Mas o que fechou, mesmo, 
de verdade, é os professores participando com a gente. (fala dita no final do 
4º dia de ensaio, onde terminamos com uma roda que preparava para o dia 
seguinte em que aconteceria a apresentação). 

Josi – Confesso que foi uma experiência que eu nunca tinha passado. Estar 
junto de professores e de alunos, trabalhando juntos. Preciso até refletir 
enquanto professora, que a gente fica receoso em implantar um projeto, ousar 
fazer algo assim desse jeito, reunir coisas... (fala dita no dia da última 
apresentação quando nos reunimos para falar da experiência vivida). 

Herman – E aí conseguimos... não foram todos os alunos, faltaram alguns que 
poderiam ter feito parte, que talvez pudessem compreender a função da gente 
aqui  professor aqui na escola. E com essa coisa de fazer professor e aluno, 
tarem fazendo juntos, da mesma forma, no mesmo patamar... eu achei que 
ficou uma coisa muito bacana. Eu acho que muitos alunos vão sair daqui com 
uma coisa diferente do que pensava do professor e o professor também vai saí 
com uma coisa diferente do que pensava do aluno. Eu acho que isso ficou 
muito bacana (fala dita no dia da última apresentação quando nos reunimos 
para falar da experiência vivida). 

 

Imagem 18 – Juntos 7. Fonte: Daniel Saad e Edgar Campos, 2010. 
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União e conhecimento 

     O sentimento de pertencimento, de se conhecerem e terem se unido para fazer 

algo foi outra fala que sobressaiu quando fizemos o balanço de nossa experiência. 

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 
alcança; que se apodera de nós , que nos tomba e nos transforma. Quando 
falamos em ‘fazer’ uma experiência, isso não significa precisamente que 
nós a fazemos acontecer, ‘fazer’ significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que 
nos alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. 
Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós 
próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. 
Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o 
outro ou no transcurso do tempo (HEIDEGGER, apud LAROSSA, 2002).  

 

Nivaldo – [...] E tinha pessoas aqui que a gente se vê só na sala, não tinha 
amizade. E aqui formamos um grupo. Começamos a conhecer todo 
mundo, amizade com todos... brinca com todo mundo. É muito gostoso esse 
negócio! (extraído do 4º dia de ensaio) 

Lurdes – O que eu achei muito legal mesmo?! Dos alunos participa, igual ele 
falou, de se reunir, se conhecer e se divertir junto (extraído do 4º dia de 
ensaio). 

Zélia – Ah, deixa eu fala. Eu falei pra irmã Lurdes que esse ano, nós vamos 
fechar com chave de ouro. Aqueles que se formaram e quem vai continuar. 
Porque eu senti que se uniram pra fazer algo. Então, achei muito 
maravilhoso isso. Chave de ouro pra gente (extraído do 4º dia de ensaio). 

Sebastiana – Eu sou professora já há 26 anos e sempre levei com aluno. 
Nunca deixei a sala de aula. Mas esse foi, assim, o melhor momento que eu 
já vivi. (extraído do 4º dia de ensaio) 

Socorro - Isso aproximou a gente, os alunos assim. Porque é cada um da 
sua sala, mas a gente conheceu um pouquinho de cada um aqui (extraído 
do último encontro). 

Ewerton – Aqui, mano, todo mundo se arreuniu , todo mundo se ajuntou... 
Todo mundo de mão dada, dando gargalhada... então foi emocionante... foi 
da hora. Gostei (extraído do último encontro). 

Zélia - O que eu gostei muito, foi o que a senhora fez bem antes também. 
Porque uniu nós e fez a gente trabalha em equipe (extraído do último 
encontro). 
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ÚLTIMO FIO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Mesmo uma narrativa das melhores jamais chegará próxima da experiência 

vivida. Por mais habilidosas que sejam as mãos que tecem as palavras num papel 

ou onde quer que seja. Não sem razão, dizem que a leitura de 10 livros não equivale 

a subir uma única montanha. A experiência vivida com histórias na EJA em Embu 

das Artes, assim como os trabalhos que foram feitos anteriormente em Diadema 

foram únicos. Para cada um que os viveu, foram encontros cheios de significado. 

Poder voltar lá através da história e da narrativa é algo difícil de nomear. Agradeço à 

Mnemósine, deusa da Memória, que me permitiu e me garante esse retorno sempre. 

Agradeço também a Chronos, deus do Tempo, que me possibilitou viver encontros 

tão intensos. 

     Mas essa volta nesse caso se deve muito, também, aos recursos de nosso 

tempo. Sem os registros em DVD, foto e o acesso fácil a todo esse material através 

do computador, uma abordagem semelhante seria impossível. Nuances e sutilezas 

na voz, no corpo e no contexto, a ocorrência de repetição de determinados 

comportamentos e situações são, muitas vezes,  fenômenos difíceis de se enxergar 

a ‘olho nu’ e mesmo com um olhar mais apurado. A facilidade em recorrer 

incansavelmente às imagens é o que permite essa lente de aumento sobre a 

experiência.  

     Mas o velho e bom manuscrito também foi uma fonte de dados importante que, 

por ser muito simples, pode ser vista e revista, lida e relida inúmeras vezes.  Serviu 

como boa comparação e composição com as outras fontes. Aliás, o desenho das 

letras, a forma como as palavras ocupam a folha, a escolha da  caneta ou do lápis 

também dizem muito.  

    Pude, assim, recontar a mim mesma  inúmeras vezes uma mesma história. 

Dezenas de histórias foram incessantemente repetidas, pequenos trechos foram 

repetidos como uma prece até extrair um significado, que não estava nelas, mas em 

mim. Porque as histórias não acontecem por si só, elas acontecem entre. Nessa 

trama invisível entre o que narram e tudo aquilo que trazemos conosco.  
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      As crianças são sábias quando nos pedem uma mesma história centenas de 

vezes. Nós é que parece vamos perdendo a nossa sabedoria e ao primeiro contato 

com uma história queremos desvendar tudo. Mal acabamos de ler ou ouvir uma 

história, já temos a opinião formada, sabemos tudo. Isso acontece quase que 

invariavelmente: quando conhecemos um, achamos que conhecemos tudo e todos. 

Não damos tempo para que o conhecimento aconteça. 

     Nesse exercício de pesquisa com as histórias, vi o quanto nosso olhar e nossos 

ouvidos estão acostumados. Recebemos tudo que nos contam com o velho ar 

cansado de sabichões como se a vida não pudesse mais nos surpreender. Acredito 

que é na saída deste lugar ‘confortável’ que residam as maiores contribuições da 

arte de contar histórias para a educação de jovens e adultos. 

     Na relação professor-educando foi possível perceber que uma série de 

dinâmicas, há muito enrijecidas, podem ser diluídas ou minimizadas com a troca de 

histórias. Professores e educandos saem destes papéis para se relacionarem, antes, 

apenas como homens e mulheres que carregam suas histórias e histórias de vida. 

Tudo se torna mais simples e ao mesmo tempo preenchido. 

     O espaço dos encontros e a sua organização também mostraram-se 

fundamentais para o desenrolar destas relações. Há conexão direta entre espaço 

externo e interno de cada um. 

     Entretanto, o silêncio talvez seja a contribuição maior da Arte de Contar Histórias 

para o processo de ensino-aprendizagem na EJA. É preciso silenciar para poder 

escutar as histórias. Não é preciso interferir e/ou conduzir o tempo todo. Muitas 

vezes, basta um pequeno, mas certeiro estímulo, e as coisas acontecem. As 

pessoas se escutam, trocam e, assim, aprendem e ensinam.  

     É um caminho de retirada de coisas: de papéis, de carteiras, de ruídos... É deixar 

o vazio, mesmo, para que as pessoas se aproximem e então seja possível o 

conhecimento.  

     Por falar nisso, onde estão todos que me ajudaram nesse caminho do 

conhecimento? Onde está o ‘coroné’, Aracne, Maria Ana, Cleonice, Sinval... todos 
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esses homens e mulheres... Quando me dou conta, vejo que os personagens não 

estão mais seguindo as histórias. 

     Atena está num canto distante. Do outro lado, Aracne, o coroné, homens, 

mulheres, crianças e todos os personagens que vieram nos acompanhando neste 

‘caso’ de ensino transformados em aranhas.  Tento inutilmente falar com Atena, ela 

não mais escuta. Olho meus sapatos, que foram retirados no início da história, e 

lembro dos saberes da terra, quem sabe Atena não os ouça, começo a bater com 

meus pés no chão com toda força do mundo. Inútil. Nenhum som. Agora, quem se 

mantém impassível é Atena. Olho para os meus pés e entendo o silêncio: meus 

tentáculos eram incapazes de produzir qualquer ruído. Eu também havia sido 

transformada. Atena não gostou da enorme teia de saberes que havia sido tecida 

com a ajuda de todos, muito menos de ter que fazer papel de coadjuvante. 

Precisava garantir o seu poder.  

Fia para sempre, mas esteja certa de que o seu trabalho por mais belo e 
delicado que seja, só despertará horror e repulsa na humanidade. E que por 
mais belas e intrincadas que sejam as suas tapeçarias, elas serão sempre 
varridas para longe (Greene, 2001, p. 140). 

 

     Realizar trabalhos como esse, se por um lado nos dão essa sensação de sermos 

pequenas aranhas, por outro nos mostram a força que temos. Afinal, quem se 

incomodaria em silenciar vozes que não são ouvidas? 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Aracne 

 

    Aracne tinha a sorte de ter sido abençoada com um talento raro para tecer. Era 

tão hábil, que não apenas as pessoas comuns do povo acorriam para ver seu 

trabalho, mas também as ninfas dos bosques e rios iam observar, admiradas, a 

destreza com que ela tecia e as criações maravilhosas que saíam de sua agulha. Na 

verdade, tanto se falou bem dela que chegou aos ouvidos de Atena, a deusa dessas 

artes – a quem, muitos diziam, Aracne devia seu talento. Atena ensinara os homens 

a tecer, e todos os que possuíam essa habilidade deviam seu dom a essa deusa. 

    Mas a mais ínfima sugestão disso feriu o orgulho de Aracne, e ela abanou a 

cabeça, cheia de desdém. – Atena, qual! Não devo minhas habilidades a ninguém 

se não eu mesma, e não há ninguém na Terra ou no céu com quem eu não aceite 

competir. Se Atena quiser, ela que venha comparar sua destreza com a minha. 

    Seus amigos tremeram ao ouvi-la dizer isso; da multidão que tinha se juntado, 

como sempre, para observá-la, saiu uma anciã. – Toma cuidado com o que dizes, 

minha cara. A idade e a experiência sempre trazem sabedoria. Ouve o que te digo e 

reconhece o poder da deusa, pois ela tem graças a oferecer aos mortais que a 

honram. Nenhuma trabalho humano é tão bom que não possa ser aprimorado. 

    -Velha tola, quando eu quiser teus conselhos, pedirei!, retrucou Aracne, 

enraivecida. Se Atena quiser uma competição, ela que venha. 

    - Eis-me aqui!, bradou uma voz imperiosa. E da anciã encarquilhada, fez-se a 

grande Atena, pessoalmente, em toda a sua esplêndida glória. – Que se inicie a 

competição! 

    A princípio, Aracne ficou confusa, mas logo recuperou a compostura e aceitou 

ousadamente o desafio. Foram montados dois teares, e as rivais começaram a 

trabalhar. 

    Como tema de seu trabalho, Atena escolheu os deuses, alinhados na acrópole de 

Atenas: Zeus em toda sua majestade, Poseidon com seu poderoso tridente, ela 

própria dando vida à oliveira, como a melhor dádiva ofertada ao homem. Em torno 

dessa cena central eram retratados mortais ingênuos, confusos, gigantes rebeldes 
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transformados em montanhas, e, numa pista para sua pretensiosa rival, meninas 

tagarelas transformadas em pássaros estridentes. Como moldura, uma barra feita de 

folhas de oliveira. 

    Aracne optou por zombar dos deuses em seu trabalho, escolhendo histórias em 

que eles tinham sido envergonhados: Zeus cortejando mortais de maneiras indignas, 

Apolo trabalhando humildemente como pastor na Terra, Dioniso embriagado 

fazendo travessuras, e tudo isso contornado por uma bela moldura de hera e flores. 

Mas essas cenas irreverentes foram tecidas com tamanha beleza e com arte tão 

requintada que os animais e a folhagem pareciam tão reais que quase podiam ser 

tocados. O talento de Aracne era inegável, e Atena, ao se erguer para examinar o 

trabalho da rival, teve que admiti-lo. Mas apontou o dedo para Aracne e disse 

zangada: - Fia para sempre, mas esteja certa de que teu trabalho, por mais delicado 

e belo que seja, só despertará horror e repulsa na humanidade, por mais intrincadas 

e fascinantes que sejam tuas tapeçarias, elas serão sempre varridas para longe!” 

    Horrorizada, Aracne percebeu que suas feições humanas, seus membros 

humanos e seu corpo humano estavam encolhendo e desaparecendo. Em menos de 

um minuto, ela foi transformada na primeira aranha da Terra, destinada a tecer para 

sempre, mas sem nenhum reconhecimento. 

 

 

(retirado de Uma Viagem através dos Mitos, de Liz Greene e Juliet Sharman-Burke – 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
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Anexo 2 

A muié do coroné 

 

[...] 

    O referido causo começa com gritos. Gritos da mulher do Coronel Pajuçara. É que 

ela estava dando a luz a mais uma criança, que completaria então uma prole de 

mais ou menos dez caboclinhos de diversos tamanhos. 

    Acontece que tanto grito deixou o coroné muito nervoso, andando de um lado pra 

outro com o chapéu nas mãos, no corredor que ia pro quarto da fazenda e dava pro 

quarto do casal. E era de lá mesmo, desse quarto, que vinha gritaria da cumadri. 

    Gritaria, porque o bruguelo ou bruguela que devia nascer teimava em não sair da 

toca. A parteira exclusiva da cumadri também tava apavorada com o fato pois, dos 9 

ou 10 meninos que nasceram do mesmo lugar, todos vieram ao mundo pelas suas 

sagradas mãos de parteira da fazenda.  

    E a gritaria continuava. Os colonos da fazenda estavam todos arreunidos no 

quintal rezando pra acabar logo com o sofrimento da cumadri e este tar de bruguelo 

resolver nascer logo de uma vez. 

    Mas, e sempre tem um mas, a parteira entregou os pontos depois deuma labuta 

de horas e muito suadouro. E foi assim que ela falou pro coroné: 

    PARTEIRA – Sêo Coroné Pajuçara! É mió o sinhô chama o dotô da cidade. Eu 

num consigo fazê nascê a criança. Eu num sei o que aconteceu. Ele num qué saí 

mêmo! 

    Quinze minutos depois, estava lá o doutor, que depois de mais um pouco de 

gritaria fazia nascer um tal bruguelo de mais ou menos 5 quilos. E berrando que só 

vendo. 

    Depois de tudo ajeitado, o menino já mamando feito um bezerro, o doutor resolve 

chamar pra dentro do quarto do casal o Coroné Pajuçara, para passar-lhe algumas 

recomendações importantes. 

    DOUTOR – Coroné Pajuçara! Foi um parto muito difícil, sua esposa sofreu muito, 

mas graças a Deus deu tudo certo. Só tem um porém, e eu gostaria de falar pra 

vocês dois. Marido e mulher. Pois o assunto é muito delicado. Acontece que sua 

esposa não poderá mais engravidar. Se isso acontecer algum dia, ela fatalmente irá 
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morrer. Portanto, daqui pra frente, vocês devem tomar muito cuidado. Estou dizendo 

como médico experiente. Se sua mulher embarrigar, ela morre. 

    Dito isso, feita essa recomendação importante, o médico montou em seu pangaré 

e escafedeu-se rumo à cidade.  

    Dali pra frente, ouvindo os conselhos do doutor, o casal passou a dormir em 

quartos separados. E o tempo também passava. Um mês, dois meses, três meses, 

até que numa noite enluarada, lá pelas três horas da madrugada, eis que a comadri 

se encaminha rumo ao quarto do coroné, com uma lamparina na mão (pois lá era 

assim naquele tempo) e ainda de roupa de dormir, um tal de “penhoar”. Bate à porta 

do quarto com as costas dos dedos e, num sussurro esquisito , chama: 

    CUMADRI (chamando) – Pajuçara! Pajuçara! 

    CORONÉ (ronca) – rrrrrrssss.... 

    CUMADRI (mais alto) – Pajuçara! Ô, Pajuçara! Acorda, marido! 

    CORONÉ (num susto) – Ah??!! Quem é? Quem tá aí?  

    CUMADRI (ainda num sussurro tremido) – Sou eu. A Maria. Abre logo essa porta. 

    CORONÉ (estranhando) – Ué? O que que ocê qué, muié??? 

    CUMADRI (num som espichado)  - Eu quero morrrrrrrrê, Pajuçara. 

    Até hoje, não se sabe se ela morreu. 

 

(Extraído do livro Contando Causos, de Rolando Boldrin. São Paulo: Ed. Alexandria, 

2001.) 
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Anexo 3 

 

O Ato de Estudar – Paulo Freire 

 

   Tinha chovido muito toda a noite. Havia enormes poças de água nas partes mais 

baixas do terreno. Em certos lugares a terra, de tão molhada, tinha virado lama. Às 

vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais do que escorregar, os pés 

atolavam na lama até acima dos tornozelos. Era difícil de andar. Pedro e Antônio 

estavam transportando numa camioneta cestos cheios de cacau para o sítio onde 

deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a camioneta não atravessaria o 

atoleiro que tinham pela frente. Pararam. Desceram da camioneta. Olharam o 

atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os dois metros de lama, 

defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a espessura do lamaçal. 

Pensaram. Discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas 

pedras e de galhos secos de árvores, deram ao terreno a consistência mínima para 

que as rodas da camioneta passassem sem se atolar. Pedro e Antônio estudaram. 

Procuraram compreender o problema que tinham a resolver e, em seguida, 

encontraram uma resposta precisa. 

    Não se estuda apenas na escola. 

    Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam. Estudar é assumir uma atitude 

séria e curiosa diante de um problema. 
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Anexo 4 

 

Capoeira do Arnaldo (Paulo Vanzolini) 

 

Quando eu vim de minha terra 

Passei na enchente nadando 

Passei frio, passei fome 

Passei dez dias chorando  

Por saber que de tua vida 

Pra sempre tava passando 

Nos passos desse calvário  

Tinha ninguém me ajudando 

Eu tava como um passarinho 

Perdido fora do bando 

Vamos nos emborai-êi 

Vamos nos embora camará (refrão) 

Pr’esse mundo afora i-êi 

Pr’esse mundo afora camará 

Quando eu vim de minha terra 

Veja o que eu deixei pra trás  

Cinco noivas sem marido 

Sete crianças sem pai 

Doze santos sem milagre  

Quinze suspiros sem ai 

Trinta maridos contentes 

Me dizendo “já vai?” 

O padre dizendo às beatas 

Milagre custa mas sai 

Vamos nos emborai-êi 

Vamos nos embora camará (refrão) 

Pr’esse mundo afora i-êi 

Pr’esse mundo afora camará 

Quando eu vim de minha terra 
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Não sabia o que é sobroço 

Sabença de burro velho 

Coragem de tigre moço 

Coração de fechar corpo 

Pendurada no pescoço 

Rifle do papo amarelo 

Peixeira cabo de osso 

Medalha de padre Cícero 

E rosário de caroço 

Pra me alisar pelo fino 

Pra arrepiar pelo grosso 

Eu saí de minha terra 

Sem cisma, susto ou sobroço 

Vamos nos emborai-êi 

Vamos nos embora camará (refrão) 

Pr’esse mundo afora i-êi 

Pr’esse mundo afora camará 

Quando eu vim de minha terra 

Vim fazendo tropelia 

No lugar onde eu passava 

Estrada ficava vazia 

Quem vinha vindo, voltava 

Quem ia indo, não ía 

Quem tinha negócio urgente  

Deixava pro outro dia 

Padre largava da missa 

Onça largava da cria 

Os pais de moça donzela 

Mudava de freguesia 

Mas tinha que fazer força 

Porque as moças não queria 

Vamos nos emborai-êi 

Vamos nos embora camará (refrão) 
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Pr’esse mundo afora i-êi 

Pr’esse mundo afora camará 

Eu saí de minha terra 

Por ter sina viajeira 

Com dois meses de viagem  

Eu vivi uma vida inteira 

Saí brabo, cheguei manso 

Macho da mesma maneira 

Estrada foi boa mestra  

Me deu lição verdadeira 

Coragem não tá no grito 

Nem riqueza na algibeira 

E os pecados de domingo 

Quem paga, morena, é segunda-feira 

Vamos nos emborai-êi 

Vamos nos embora camará (refrão) 

Pr’esse mundo afora i-êi 

Pr’esse mundo afora camará 



 

158 
 

Lista de Imagens 

 

 

Imagem 1 – Aracne e sua teia – p. 14 

Imagem 2 - Produção escrita de Valdeni – p. 123 

Imagem 3 – Produção escrita de Josenilto – p. 125 

Imagem 4 – Produção escrita de Rosimar – p. 127 

Imagem 5 – Produção escrita de Sonia – p. 128 

Imagem 6 – Produção escrita de Sara – p. 130 

Imagem 7 – Produção escrita de Irineu – p. 131 

Imagem 8 – Produção escrita de Clóvis – p. 132 

Imagem 9 – Produção escrita de Clayton – p. 133  

Imagem 10 – Produção escrita de Maria Ana – p. 135 

Imagem 11- Compilação: Sinval saindo de sob seu boné – p. 141 

Imagem 12 – Juntos 1. Fonte: Fulano e Cicrano , 2011. – p. 146 

Imagem 13 – Juntos 2. Fonte: Fulano e Cicrano , 2011. – p. 146 

Imagem 14 – Juntos 3. Fonte: Fulano e Cicrano , 2011. – p. 146 

Imagem 15 – Juntos 4. Fonte: Fulano e Cicrano , 2011. – p. 147 

Imagem 16 – Juntos 5. Fonte: Fulano e Cicrano , 2011. – p. 147 

Imagem 17 – Juntos 6. Fonte: Fulano e Cicrano , 2011. – p. 147 

Imagem 18 – Juntos 7. Fonte: Fulano e Cicrano , 2011. – p. 148 

 



 

159 
 

Lista de Tabelas 

 

 

Tabela 1 – Os seis primeiros encontros – p. 45 

Tabela 2 – Atividades realizadas nos Termos 3 e 4 – p. 46 

Tabela 3 – Ensaios – p. 84 

 

 

 

 


