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RESUMO 

 

 

 

Fundamentado em estudos sobre cultura e educação, este trabalho pretendeu: a) verificar a 
possibilidade de se implementar uma educação intercultural voltada ao ensino da língua 
baseado na retextualização de histórias do imaginário cultural de um grupo de 
assentados/as; b) compreender a formação continuada de professores/as em situação de 
pesquisa colaborativa. A pesquisa se desdobrou em dois eixos temáticos e metodológicos: 
no primeiro, numa abordagem etnográfica, recolheram-se histórias da cultura popular e 
vida cotidiana entre assentados/as; no segundo, uma pesquisa-ação – realizada em 
colaboração com a professora de Língua Portuguesa de uma primeira série do ensino 
médio da escola do assentamento –, alunos/as desenvolveram atividades de retextualização 
das narrativas orais recolhidas. Conforme preceitos da pesquisa qualitativa, os dados 
resultaram da análise de informações obtidas mediante entrevistas semi-estruturadas e 
observação participante – registradas em áudio, fotografia e em diário de campo. A 
pesquisa apontou a possibilidade de se promover um ensino funcional e contextualizado da 
língua que valorize as modalidades oral e escrita e resgate a historicidade do grupo 
aprendente. Embora a colaboração da professora não tenha se concretizado plenamente, a 
pesquisa mostrou que a reflexão sobre a prática pedagógica é uma forma privilegiada de 
professores/as construírem conhecimentos e desenvolverem autonomia profissional. Pela 
pesquisa, pude refletir sobre os sentidos do movimento de minha autoformação como 
professora de Língua Portuguesa no processo de formar professores/as e, ao olhar para 
minha prática pedagógica, poder transformá-la. Embora essa experiência se caracterize 
como estudo de caso, os resultados são representativos e poderão ser aplicados a outros 
contextos.  
 

 
Palavras-chave: educação intercultural; ensino de Língua Portuguesa; retextualização; 
narrativas orais; formação de professores/as. 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Founded on studies about culture and education, this work has intended to verify the 
possibility of implementing an intercultural education aimed at language teaching based on 
the rendering of a group of settled people’s traditional oral stories into written ones and to 
understand how teachers education takes place in a collaborative research context. The 
research has been developed according to two thematic, methodological lines. Firstly, it 
was gathered these people’s traditional oral stories dealing with popular culture and 
everyday life, according to ethnographic principles. Secondly, high school first grade 
Portuguese teacher and me carried out an action-research in the settlement’s school in 
which students developed the activities involving these oral stories. In accordance with 
qualitative research guidelines, data have been generated by the analysis of information 
coming from semistructured interviews and observations, which were recorded in audio, 
video, photographs and written notes in a field work diary. The research has pointed out 
the possibility of promoting a functional, contextual language teaching that focuses on both 
oral, written language and the historicity of these people. Despite the Portuguese teacher’s 
lack of full collaboration, this research has showed that teachers can build their knowledge 
and develop their professional autonomy by reflecting on pedagogical work. Also, it has 
made me think of the senses of my self-education as Portuguese teacher in the process of 
educating teachers and change my pedagogical practice. Though this experience is a case 
study, its results can be applied in other teaching and learning contexts. 

 

 

Key words: intercultural education; Portuguese language teaching; teachers education; 
rendering, oral stories. ( confirmar a tradução de rendering) 
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INTRODUÇÃO: Narradora da minha história e da história de outros/as 
 

 

 
Nesta narrativa, contarei minha experiência como professora e pesquisadora, junto 

a outras pessoas que comigo escreveram suas histórias. 

Como sempre me instigou a forma como a língua portuguesa é ensinada nas 

escolas, passei a refletir sobre os fundamentos teóricos da disciplina Prática de Ensino de 

Língua Portuguesa e Estágio Supervisionado – que ministro desde 1997 no curso de Letras 

das Faculdades Unidas de Itumbiara (Unitum) – e analisar as práticas do ensino da língua 

entre graduandos/as. Nesse exercício, constatei que muitos/as alunos/as, mesmo assumindo 

uma postura crítica durante os seminários sobre as teorias da educação e práticas de ensino 

da língua portuguesa, agiam de forma tradicional quando começavam a atuar como 

professores/as: priorizavam o ensino gramatical normativo, pautado em exercícios 

repetitivos e descontextualizados que não oportunizavam um estudo da linguagem 

fundamentado na compreensão de sua utilidade prática. 

Como professora responsável pelo Estágio Supervisionado, acompanhava 

estagiários/as em suas atividades de observação e prática nas escolas, ocasiões em que eu 

tinha a oportunidade de observar a prática educativa de ex-alunos/as da graduação. Minha 

constatação foi de que valorizavam, sobretudo, o ensino descritivo e descontextualizado da 

gramática. 

Diante de uma prática pedagógica despreocupada em levar alunos/as a compreender 

a estrutura da língua como um suporte para compreender a sua funcionalidade e 

desenvolver a capacidade de interpretação e produção de textos, de modo a tornar 

significativo o estudo da linguagem, perguntava-me sempre: por que professores/as recém-
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formados não põem em prática os fundamentos teóricos estudados na graduação e 

experimentados durante os estágios? Seria este problema decorrente de minha prática 

como formadora de professores/as de Língua Portuguesa? 

Dessa reflexão e análise, surgiu uma necessidade: melhorar minha prática a fim de 

encontrar respostas para os questionamentos surgidos no cotidiano de minha experiência 

como formadora de professores/as e poder contribuir para a formação e o desenvolvimento 

profissional de outros professores/as. Assim, em agosto, iniciei o mestrado em educação da 

Universidade de Uberaba. No mestrado, integrei-me ao grupo de pesquisa que desenvolvia 

um projeto temático no Projeto Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento Assentamento 

Nova Santo Inácio e Ranchinho1, desenvolvido em Campo Florido (MG). Neste grupo, 

elaborei um projeto de pesquisa visando compreender as práticas lingüísticas usuais de 

moradores/as do assentamento e promover uma educação intercultural, que resgatasse e 

valorizasse a cultura do grupo de assentados/as, incluindo-a no currículo escolar. Via com 

muito interesse a possibilidade de estudar a linguagem utilizada por integrantes do 

Movimento dos Sem Terra (MST), isto é, estudar seu discurso2 a fim de verificar as marcas 

ideológicas presentes3 na língua falada pelo grupo.  

                                                
1 O projeto temático intitulado Práticas educativas e práticas culturais: uma experiência no Assentamento 
Nova Santo Inácio e Ranchinho (MG), coordenado pela profa. dra. Célia Maria de Castro Almeida, era um 
dos seis subprojetos de pesquisa que compunham o referido projeto integrado, desenvolvido por 
pesquisadores/as da Universidade de Uberaba.  
2 De acordo com a teoria da enunciação (M. Bakhtin e Émile Benveniste), o discurso é um plano da 
enunciação em que, “num determinado momento e em determinado lugar, um indivíduo se ‘apropria’ da 
língua, instaurando-se como ‘eu’ (locutor) e o outro como ‘tu’ (ouvinte) com a intenção de influenciar o 
outro (KOCH, 2001, p. 15). Orlandi (1996) acrescenta: o discurso não é um conjunto de textos, e sim uma 
prática; por isso, não se analisam seus produtos, mas os processos de sua produção. 
3 Koch (2001, p. 19) define como marcas lingüísticas os sinais, os índices e as pistas que permitem 
reconhecer a presença do locutor (eu discursivo). Estes índices são representados pelos modalizadores 
(indicadores de modalidade, de atitude do falante, os índices de avaliação, de distanciamento do locutor do 
seu discurso), que têm a função de determinar o modo como aquilo que se diz é dito. Nesta visão da teoria 
dos atos da fala, ao analisar as marcas lingüísticas, considera-se só o enunciado, no que é criticado por não 
considerar o texto todo e sua intenção. Orlandi (1996) aponta que, segundo as teorias da enunciação, há nos 
textos marcas que atestam a relação do sujeito com seu dizer e, através dele, com o mundo. 
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No Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, conheci a Escola Família 

Agrícola 19 de Maio (EFA), orientada pela Pedagogia da Alternância. As diretrizes desta 

pedagogia estão voltadas para a interação entre escola, família e meio social, princípios 

equivalentes aos da perspectiva lingüística adotada nos estudos da linguagem realizados 

nesta pesquisa. Como já havia tido uma experiência de ensino em uma escola agrícola em 

Itumbiara (GO) – cidade onde resido –, decidi desenvolver minha pesquisa nesta escola 

agrícola do assentamento. 

Tomada esta decisão, defini o objetivo geral de minha pesquisa: inventariar as 

práticas discursivas correntes no Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, a fim de 

integrá-las ao currículo da EFA. Dessa forma, eu poderia propiciar a professores/as e 

alunos/as desta escola condições para uma reflexão sobre a linguagem de assentados/as: 

despertar alunos/as para a responsabilidade com o dizer e ajudá-los/as a construir os 

sentidos da história que eles/elas mesmos fazem. 

Para poder alcançar este objetivo geral, desdobrei-o em dois objetivos específicos: 

a) investigar as histórias orais que compõem o imaginário do grupo de assentados/as, sua 

forma de transmissão e sua função social; b) implementar e avaliar uma proposta de ensino 

que resgatasse a historicidade do grupo de assentados/as, tornando suas histórias orais 

objeto de estudo da linguagem. Com tais objetivos, pretendia tanto incentivar alunos/as a 

conhecerem e refletirem sobre as histórias do seu grupo social como descolonizar o 

currículo (TOMAZ T. SILVA, 1996), ao incluir nele o estudo de culturas não valorizadas na 

escola.  

Sabendo que os estudos sobre a relação entre oralidade e escrita nos anos 80 

receberam relevantes contribuições (MARCUSCHI, 2001) – embora careçam de mais 

aprofundamentos –, com a realização desta pesquisa espero contribuir para a divulgação e 

aprimoramento das atividades de retextualização da linguagem oral em linguagem escrita, 
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em outros contextos. 

Com a rextextualização das narrativas orais de moradores do Assentamento Nova 

Santo Inácio e Ranchinho, realizada na EFA 19 de Maio, mas possível de ser aplicada em 

diferentes contextos, espero também contribuir para a formação de professores/as de 

Língua Portuguesa: mostrar-lhes a possibilidade de desenvolver uma proposta intercultural 

de educação e propiciar a alunos/as e professore/as um estudo da linguagem 

contextualizado e fundamentado em situações concretas de uso da língua. 

Buscando saber se os moradores/as do assentamento cultivavam o hábito de contar 

histórias, quais eram suas histórias preferidas e se a escola considerava o contexto de 

enunciação nos estudos da linguagem, iniciei minha pesquisa selecionando para entrevista 

os assentados/as cujos/as filhos/as estudavam na EFA. 

As contribuições da pesquisa qualitativa propiciaram-me o contato direto com meus 

informantes e o ambiente em que eles se inserem (Menga Lüdke e Marli André, 1986; 

Marli. E. D. A André, 1995; Mirian Goldenberg, 1997; e Robert Bogdan e Sari Biklen, 

1994) durante o trabalho de campo. Este fato, para os estudos da língua é de fundamental 

importância: os dados recolhidos são influenciados pelo contexto e é preciso conhecê-los 

bem para poder interpretá-los devidamente. Como afirma Robert Bogdan e Sari Biklen 

(1994 p. 48): “Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das instituições a 

que pertencem”.  

Marli E. D. A André (1995) aponta a preocupação com o significado, com a 

maneira própria com que as pessoas vêem a si mesmas, suas experiências e o mundo que 

as cerca como características da pesquisa qualitativa de cunho etnográfico. Para  Menga 

Lüdke e Marli André (1986, p. 12): “[...]o significado que as pessoas dão às coisas e à sua 

vida são focos de atenção especial pelo pesquisador.” De forma a confirmar essa 

preocupação, Robert Bogdan e Sari Biklen (1994, 52–55) acrescentam: “Os significados 
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são construídos através das interações”. Outro ponto relevante à pesquisa levantado por 

esses estudiosos é que “[...] a preocupação com o processo é muito maior do que com o 

produto [...]” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49).  

Para conduzir este estudo e captar o ponto de vista de informantes em ambiente 

natural, fiz uso de uma abordagem etnográfica, em que realizei entrevistas semi-

estruturadas (Cf.Apêndice B, p.153) e recolhi histórias orais como objeto dos estudos de 

Língua Portuguesa. Elas são  

[...] palavras especializadas na transferência ‘espaço-temporal’ da 
experiência do grupo e, por aí, verdadeiras palavras ‘tradicionais’ no 
sentido pleno do étimo latino: tradere, ‘transferir’, ‘transmitir’, palavras 
aptas a ‘transferir’ a ‘transmitir’ a experiência do grupo. Estas palavras se 
inscrevem na trajetória de vida do grupo e constituem, juntas, a tradição 
oral. (BONVINI, 1981 p. 39).  
 

Como aponta Mirian Goldenberg (1997, p. 57), “[...] a lembrança diz respeito ao 

passado mas se atualiza sempre a partir de um ponto do presente. As lembranças não são 

falsas ou verdadeiras, simplesmente contam o passado através dos olhos de quem o 

vivenciou”. 

Outras informações foram recolhidas por meio de questionários com perguntas de 

múltiplas escolhas e perguntas abertas (cf. Apêndice C, p. 164). Tais informações foram 

registradas em áudio, fotografias e em diário de campo – instrumento que se mostrou 

fundamental à minha formação como pesquisadora e como professora, e para minha 

compreensão do movimento da pesquisa. Um estudo bibliográfico-documental4 

complementou a pesquisa: possibilitou a análise e uma maior compreensão dos dados 

empíricos. 

No segundo eixo da pesquisa, busquei desenvolver esta experiência como uma 

                                                
4 Os documentos consultados foram os Cadernos da Associação Mineira de Escolas Família Agrícola 
(Amefa) e da União Nacional das Escolas Família Agrícola do Brasil (Unefab) e materiais 
produzidos pelos alunos/as da escola onde se realizou a pesquisa. 
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pesquisa-ação realizada em colaboração com a professora de Língua Portuguesa da EFA 

para que a prática re-significasse a teoria e, juntas, pudéssemos construir novos parâmetros 

epistemológicos que contribuíssem para nosso desenvolvimento profissional e o ensino da 

língua portuguesa. 

Com base no pensamento de António Nóvoa (1999), Alda Junqueira Marin et al. 

(2000), Selma Garrido Pimenta et al. (2000) e Célia M. de C. Almeida et al. (2000) – que 

defendem a estreita relação entre teorias e práticas, ensino e pesquisa, ação e reflexão –, 

acreditei que a produção de conhecimentos sobre o cotidiano escolar e a prática 

pedagógica depende de uma parceria entre universidade e escola, entre pesquisadores/as e 

professores/as. Nesse sentido é que o objeto dessa investigação foi orientado pela busca da 

compreensão dos caminhos e movimentos da formação pela pesquisa. Tal qual esses/as 

autores/as, considero a reflexão sobre a prática pedagógica uma forma privilegiada de 

professores/as construírem conhecimentos e desenvolverem sua autonomia profissional. 

Nesta etapa da pesquisa, as informações factuais e subjetivas – recolhidas por meio 

de entrevistas, questionários com questões abertas e fechadas, observação participante, 

análise de documentos e de textos produzidos por alunos/as – foram registradas no diário 

de campo, que me permitiu fazer análises parciais por indução, num processo de 

“focalização progressiva” (BOGDAN e BIKLEN, 1994).  

Mas, no transcorrer da pesquisa, o desenvolvimento das ações planejadas com a 

ajuda da professora de Língua Portuguesa e a possibilidade de realizar uma pesquisa 

colaborativa, conforme proposto pelos/as autores/as acima apontados, se mostrou inviável, 

dados os percalços resultantes da rotina escolar tradicional. Assim, a esperada colaboração 

da professora de Língua Portuguesa da EFA não se concretizou. 

Para contar minha história e as histórias de homens e mulheres que moram no 

Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, utilizei a estrutura da narrativa. No texto, 
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instituo-me como narradora-protagonista: falo de minha experiência e minhas expectativas 

como professora-pesquisadora. Os elementos que caracterizam a narrativa – segundo 

Angélica Soares (1989): foco narrativo, tempo, espaço, personagens e enredo – inspiraram 

a divisão dos capítulos deste trabalho5. 

Assim, no primeiro capítulo – Tempos e Saberes: a construção do conhecimento –, 

discuto as idéias dos teóricos que orientaram a pesquisa e as ações cotidianas, os valores e 

os costumes presentes nas histórias contadas por assentados/as. 

No segundo capítulo, descrevo o mundo rural, o Assentamento Nova Santo Inácio e 

Ranchinho, onde realizei a pesquisa, e apresento os/as narradores/as e suas narrativas – 

personagens adjuvantes6 especiais – que, junto comigo – personagem-protagonista –, 

contaram suas histórias. Apresento uma síntese da educação rural, a proposta educativa do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e das escolas Família Agrícola (EFA).  

Dando seqüência à caracterização do ambiente, o terceiro capítulo, focaliza a 

Escola Família Agrícola 19 de maio, onde realizei a pesquisa, seus professores/as e 

alunos/as. O elemento narrativo enredo orientou a composição deste terceiro capítulo, onde 

detalho as diversas ações desenvolvidas na EFA 19 de maio durante o processo de 

retextualização das narrativas orais recolhidas entre os assentados/as. 

Nas considerações finais, narro minhas tentativas de dar continuidade ao trabalho e 

minhas dificuldades para aceitar o fim da pesquisa. Nessa última parte, faço uma reflexão 

sobre minha autoformação como professora de Língua Portuguesa, concretizada nesta 

                                                
5 Angélica Soares (1989) apresenta o enredo como resultado da ação das personagens. Ela afirma que este 
adquire existência pelo discurso narrativo: o modo especial com que o narrador organiza os acontecimentos. 
A autora afirma que as personagens funcionam como agentes da narrativa, pois delas depende o sentido das 
ações que compõem a trama. Estas se desenrolam dentro do fluxo do tempo, que pode apresentar os fatos 
cronologicamente ou não. O espaço está estreitamente relacionado ao tempo e influencia diretamente o 
desenvolvimento do enredo. O espaço ou ambiente é o conjunto de elementos da paisagem exterior (espaço 
físico) ou interior (espaço psicológico), em que se situam as ações das personagens, narradas sob um ponto 
de vista – o foco da narrativa –, dado pelo narrador.  
6 Conforme a definição de Benjamin Abdala Junior (1995), adjuvante é uma personagem secundária que tem 
a função de auxiliar a personagem-protagonista na busca de seu objetivo. 



 

 

17 

pesquisa; reflito sobre os sentidos das experiências vividas e dos saberes adquiridos; sobre 

os sentidos do movimento de minha formação como professora no processo de formar 

professores/as. E ainda: discuto como – ao tentar contribuir para a formação de outra 

professora – acabei por olhar para a minha prática pedagógica e por transformá-la. Enfim, 

como diz Luce Giard (apud CERTEAU, 1994, p. 12), pude “[...] voltar a esta ‘coisa’ que 

aconteceu e compreender aquilo que o imprevisível nos ensinou a respeito de nós mesmos, 

ou seja, aquilo que, então, nos tornamos”. 



 

1 TEMPOS E SABERES: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

 

 

[...] ninguém pode ensinar verdadeiramente se não 
ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida a 
seus próprios olhos. 

                                                                                   JEAN-CLAUDE FORQUIN 

 

 

 

A fim de orientar e enriquecer minha experiência de pesquisa, à moda 

benjaminiana, fui coletando, ouvindo, lendo, guardando e registrando saberes7 produzidos 

em diferentes tempos e por muitas vozes8. Dentre estas, estão as dos sujeitos desta 

pesquisa, a saber, a professora de Língua Portuguesa da Escola Família Agrícola 19 de 

maio (EFA) – situada no Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho; alunos/as do 1º 

ano do ensino médio dessa escola; e alguns moradores/as do assentamento. 

Walter Benjamin (1985, p. 221) dizia que o narrador 

[...] pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui 
apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O 
narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir 
dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. 
 

Para narrar minha experiência “inteira”, recorri ao acervo de idéias de vários 

autores e épocas e dividi os fundamentos teóricos que nortearam esta pesquisa em três 

eixos interdependentes: a) a relação entre educação, cultura, identidade e linguagem; b) 

estudos sobre a linguagem; c) formação de professores/as pela pesquisa. 

                                                
7 Saberes, no sentido benjaminiano, são as experiências vividas que se transformam em sabedoria 
comunicável (BENJAMIN, 1985).  
8 A escolha de Walter Benjamin, J. Larrosa Bondía e J. Gimeno Sacristán como autores que fundamentam 
este estudo justifica-se pelo fato de esta pesquisa ter tomado como objeto de análise as narrativas de 
experiências vividas por assentados/as e, também, por ter se constituído como uma experiência que vivem 
como professora e pesquisadora. 
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1.1 Educação, cultura e identidades 

 

 

A cultura produzida pela humanidade tem sido valorizada e transmitida, sobretudo, 

por meio da educação às novas gerações, para que estas possam usar tais saberes e 

incorporá-los à constituição de suas identidades culturais. Como afirmou Jean-Claude 

Forquin (1993, p. 10), é incontestável a relação entre educação e cultura, pois: 

[...] se toda educação é sempre educação de alguém por alguém, ela 
supõe sempre também, necessariamente, a comunicação, a transmissão, a 
aquisição de alguma coisa: conhecimentos, competências, crenças, 
hábitos, valores, que constituem o que se chama precisamente de 
“conteúdo” da educação. 
 

 Ao discutir a relação entre educação e cultura, esse autor questiona: “Então o que 

significa a palavra ‘cultura’, quando se fala da função de transmissão cultural da 

educação?”, para responder em seguida que, nesse caso, a cultura pode ser considerada 

“[...] um patrimônio de conhecimentos e competências, de instituições, de valores e de 

símbolos, constituído ao longo de gerações e característico de uma comunidade humana 

particular, definida de modo mais ou menos amplo e mais ou menos exclusivo”. (FORQUIN, 

1993, p. 12). 

O essencial desse patrimônio cultural, diz Jean-Claude Forquin, deve ser 

transmitido pela educação; não pode permanecer restrito a um determinado grupo social. A 

fim de justificar a importância da transmissão cultural, ele recorre ao pensamento da 

filósofa Hannah Arendt, para quem os seres humanos nascem num mundo que preexiste a 

eles: logo, cabe à família não só a responsabilidade pela vida e desenvolvimento da 

criança; também a continuidade do mundo cultural. Para essa filósofa, a tarefa de preparar 

os filhos para substituir os pais e renovar o mundo é uma atitude conservadora, 

preservadora, pois “o fato de aprender está inevitavelmente voltado para o passado” 

(ARENDT, 1972, p. 250, apud FORQUIN, 1993, p. 13). Ainda na opinião de Hannah Arendt 
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(citada por FORQUIN, 1993, p. 14), ter uma atitude conservadora hoje é extremamente 

difícil: vivemos em uma sociedade marcada pela valorização da constante inovação.  

No entanto, diz a filósofa, sem a atitude conservadora, a educação é impossível que 

justifica o empreendimento educativo é a responsabilidade de transmitir e perpetuar a 

experiência humana considerada como cultura: os saberes acumulados pelas gerações. 

“Neste sentido a cultura é o conteúdo substancial da educação, sua fonte e sua justificação 

última: a educação não é nada fora da cultura e sem ela. [...] É pela e na educação que a 

cultura se transmite e se perpetua.” (FORQUIN, 1993, p. 14). 

A transmissão cultural pela educação põe em questão a necessidade de seleção dos 

conteúdos a serem transmitidos, pois a cultura apresenta uma diversidade de aparências e 

de formas. Essa diversidade varia de uma sociedade para outra e não é idêntica para todos 

os indivíduos: está submetida a forças simbólicas diversas. Isso mostra a necessidade de 

uma reflexão sobre os critérios utilizados na seleção dos conteúdos culturais destinados a 

serem preservados por meio da educação. Isso porque, segundo Jean-Claude Forquin 

(1993), o que é transmitido nas escolas representa uma parte muito pequena da imagem 

idealizada de cultura: somente o que tem aprovação social – e mesmo esta parte, para ser 

transmitida, precisa de uma transposição didática. Em outras palavras, a cultura 

transformada em conteúdos escolares precisa ser apresentada de uma forma que desperte o 

interesse de alunos/as a querer apreendê-la. 

Isso posto, cabe ressaltar que não é somente a necessidade de seleção e transposição 

didática que dificulta as relações entre educação e cultura no mundo contemporâneo; 

outros valores – como a excessiva preocupação com o tempo, a velocidade das ações e a 

dificuldade de comunicação – também dificultam a transmissão cultural via educação. As 

gerações atuais não valorizam os saberes que podem ser adquiridos com as experiências 

vividas por outras gerações. Nessa perspectiva, J. Larrosa Bondía (2002, p. 23–34) é 
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esclarecedor quanto a entender por que a experiência deixa de ter seu valor reconhecido no 

mundo contemporâneo, ao afirmar que o sujeito moderno a despreza por falta de tempo. 

No dizer desse autor: 

 

A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela 
novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a 
conexão significativa entre os acontecimentos. Impedem também a 
memória, já que cada acontecimento é imediatamente substituído por 
outro que igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar 
qualquer vestígio. 
 

Um dos primeiros autores a analisar as mudanças resultantes da modernidade foi 

Walter Benjamim (1985, p. 198), ao mostrar que, com ela, fomos privados da faculdade de 

“intercambiar experiência”. Os saberes adquiridos com a experiência eram intercambiados 

através das narrativas contadas de uma geração para outra. Para Walter Benjamin (1985, p. 

198), os narradores natos têm como característica o senso prático: sabem dar conselhos, 

sugestões, transmitir um ensinamento. Afirma esse pensador que “[...] o conselho tecido na 

substância viva da existência tem um nome: sabedoria.”, e que o processo que expulsa 

gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo dá “[...] ao mesmo tempo uma nova 

beleza ao que está desaparecendo” (BENJAMIN, 1985, p. 201). Walter Benjamin (1985, p. 

201) reconhece que “[...] o saber que vem de longe encontra hoje menos ouvintes [...]” e 

está em extinção porque o homem tem pressa, não pode parar, ouvir o outro e trocar 

experiências: o homem tem de acompanhar a velocidade das mudanças. Por causa da 

difusão da informação – que já vem pronta, explicada e rápida –, o ouvinte ou o/a leitor/a 

não se envolve com a história ou informação dada, o que o impede de transformá-la em 

experiência, em sabedoria. 

Retomando Walter Benjamin, Jorge Larrosa Bondía (2002, p. 28) reafirma que as 

ações vivenciadas têm que nos tocar, nos transformar para se constituir em experiência, em 

sabedoria: “[...] a vida humana se fez pobre e necessitada, e o conhecimento moderno já 
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não é o saber ativo que alimentava, iluminava e guiava a existência dos homens, mas algo 

que flutua no ar, estéril e desligado dessa vida em que já não pode encarnar-se”. O mérito 

de Larrosa Bondía é trazer o conceito de experiência benjaminiano para o campo da 

educação, isto é, pensá-la a partir do par experiência e sentido. Ao retomar Walter 

Benjamin, esse autor afirma que a informação não se confunde com a experiência: “[...] 

estar informado não é saber de experiência, de sabedoria [...]” (LARROSA BONDÍA 2002, p. 

28)9. Dito de outro modo, o fato de uma pessoa estar informada não lhe garante a 

capacidade de transformar a informação recebida em conhecimento. Para produzir 

conhecimento, é preciso refletir sobre as informações adquiridas, interagir com elas – 

numa palavra: dotá-las de sentido. O sentido da experiência constitui um saber particular, 

subjetivo: ainda que duas pessoas vivenciem o mesmo acontecimento, não realizam a 

mesma experiência. A experiência é sempre singular, impossível de ser repetida, e não se 

separa do indivíduo que a vive. Para aprender com a experiência de outro, é preciso revivê-

la, torná-la própria.  

No entanto, tal como Hannah Arendt (1972, p. 250 apud FORQUIN, 1993, p. 13), 

Jorge Larrosa Bondía (2002, p. 23–24) afirma que “[...] a continuação do mundo é uma 

necessidade absoluta, que supõe que as novas gerações substituam as gerações antigas e se 

reconheçam numa herança”. Portanto, é necessário reviver as experiências de outros como se 

fossem suas. Ainda segundo Jorge Larrosa Bondía (2002, p. 23–24), “[...] a experiência é o 

que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca [...]”. Ele ressalta que é preciso “[...] dar 

sentido ao que somos e ao que nos acontece [...]” para que as ações vivenciadas se constituam 

em experiência e que isso se faz quando o homem utiliza a palavra para nomear o que sente, o 

que vê, o que é.  No dizer de Jorge Larrosa Bondía (2002), nomear o que se faz significa dar 

                                                
9 Também Peter McLaren (2000, p. 23), citando P. Golding (1993), afirma que com a política neoliberal há 
uma tendência mundial para uma cultura global unificada, em que a informação e a capacidade de manipulá-
la é a mercadoria mais valiosa.  
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sentido à experiência. Portanto, se o saber da experiência é o sentido ou o sem-sentido do que 

nos acontece, então se trata de um saber finito, ligado à existência de cada pessoa ou grupo 

social. Este fato revela ao homem a sua finitude, logo, a necessidade de repassar suas 

experiências para as novas gerações (BENJAMIN, 1985; ARENDT, 1972, apud FORQUIN, 1993). 

Prosseguindo, Jorge Larrosa Bondía (2002, p. 25) questiona: “E como as ações da 

experiência interferem nas ações futuras? Como se dá a utilização das idéias, das experiências 

vividas, da sabedoria adquirida para ajudar na aquisição de novos saberes, ou de 

conhecimentos futuros?”. Na visão de Walter Benjamin (1985), essa utilização da sabedoria 

seria possível se fosse transmitida pelos narradores às novas gerações: assim, se tornaria uma 

sabedoria finita por depender de quem a transmite. 

Ao refletir com os autores, remeto-me à problemática central desta pesquisa, 

indagando: o que fazer para que o saber da experiência de assentados/as se perpetue e possa 

contribuir para que alunos/as da “Escola Família Agrícola 19 de Maio” construam novos 

conhecimentos? Para tentar responder a esta pergunta, compreender como se dá o intercâmbio 

entre conhecimentos passados e novos, recorro ao conceito de experiência de José G. 

Sacristán (1999). Segundo esse autor, cada ação traz consigo a marca de ações anteriores que 

permanecem nos sujeitos sob a forma de esquemas interiorizados; cada nova ação incorpora a 

experiência passada. Dito de outro modo, pela experiência, esquemas de ação são 

interiorizados e, posteriormente, mobilizados nas ações vividas no presente. 

A linguagem tem um importante papel no intercâmbio dos conhecimentos passados e 

novos: por meio dela é possível fazer uma retrospectiva das ações passadas, bem como 

antecipar experiências futuras. Ainda no dizer de Gimeno Sacristán, na educação pode-se 

compartilhar a experiência presente nas ações que compõem a cultura da prática educativa; a 

prática da educação é “[...] constituída por conhecimentos estratégicos, conhecimentos sobre 

esses saberes e motivações e desejos compartilhados” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 73); é 
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fonte da ação, visto que é tradição acumulada.  

Todavia, a prática não impede a autonomia dos sujeitos, pois os agentes têm esse 

referente social – essa bagagem de conhecimentos. Mas a ação não: ela depende da intenção 

do sujeito, é moldada por ele de acordo com as escolhas que este faz dessa cultura 

compartilhada, em que pode também criar novas ações. Gimeno Sacristán (1999, p. 75) 

afirma que “[...] as ações envolvem decisões humanas e motivos dos sujeitos [...]”; há 

portanto “[...] margem para ação livre transformadora dos indivíduos e dos grupos [...]”.  

Falar sobre a experiência no mundo contemporâneo requer mencionar a globalização e 

seus efeitos na educação. Acerca disso, Antônio F. B. Moreira e Elizabeth Fernandes de M. 

M. e Macedo (2002, p. 17) afirmam: 

[...] na contemporaneidade o fenômeno da globalização provoca 
mudanças na produção e no consumo, contribuindo para o surgimento de 
novas identidades. O desenvolvimento da tecnologia e dos meios de 
comunicação coloca em contato direto diferentes tempos e espaços, 
interconectando áreas geograficamente distantes em frações de segundos. 
Os fluxos migratórios intensificam-se: as pessoas cruzam com freqüência 
sempre crescente as fronteiras nacionais. As identidades 
transnacionalizam-se, hibridizam-se. As identificações nacionais perdem 
parte de seu poder e tornam-se menos relevantes para o processo de 
construção de identidades. Desconfia-se cada vez mais da idéia de um eu 
coletivo ou verdadeiro. [...] Essa busca de homogeneidade cultural, 
estimulada pelo processo de globalização, estimula a busca de padrões 
identitários globais. 
 

Essa homogeneidade cultural provocada pelos meios de comunicação de massa 

também é observada pelo historiador Michel de Certeau (1994), para quem a política 

neoliberal busca sem sucesso – por meio da globalização, da comunicação em massa – a 

unificação de idéias, a produção de uma identidade una. Michel de Certeau afirma haver 

uma massa marginalizada não homogênea e silenciosa, porque aos consumidores passivos 

das mídias foi negado o direito de falar, de inserir sua marca nos produtos que consomem e 

em suas atividades. Esse raciocínio é corroborado por Peter McLaren (2000, p. 105–106): 

há identidades simuladas em um mundo gerado artificialmente: 
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Estas identidades fac-similadas e imitativas são negociadas por 
planejadores financeiros, patrocinadores empresariais e estrategistas de 
marketing através de iniciativas de corporações transnacionais, 
capacitando uma elite euro-norte-americana branca, privilegiada, a 
controlar bancos de informação e a aterrorizar a maioria da população 
com um estado de empobrecimento material e intelectual. [...] Em nossa 
cultura pós-moderna predatória e hiperfragmentada, a democracia é 
mantida através do poder de controlar a consciência e de semiotizar e 
disciplinar corpos através do mapeamento e manipulação de sons, 
imagens e informações e de forçar a identidade a refugiar-se em formas 
de subjetividade crescentemente experienciadas como isoladas e 
separadas de contextos sociais maiores. 
 

Ao discutir a problemática do controle da informação e da homogeneidade cultural 

no campo da educação, Peter McLaren (2000) alerta que a diferença não pode ser vista 

como identidade.  

Assim, num contexto em que discursos e práticas pedagógicas referentes a pessoas 

consideradas diferentes têm a marca do pensamento dominante, cabe à escola criar 

condições para que alunos/as se percebam como indivíduos pertencentes a um determinado 

grupo social e se tornem sujeitos no processo de construção de suas identidades. Para tanto, 

é preciso que a escola promova um exame crítico dessas construções discursivas que revele 

o funcionamento ideológico da linguagem para alcançar determinados fins em um dado 

momento, de acordo com a ideologia do grupo que a utiliza (ORLANDI, 2001).  

Stuart Hall (1997) e Boaventura de Souza Santos (1995) mostram que o 

enfraquecimento das identidades nacionais e o caráter fragmentário das identidades 

contemporâneas contribuem para uma verdadeira crise de identidade, em que grupos 

marginalizados – negros, mulheres, índios, sem-terra – lutam pelo reconhecimento. Na 

afirmação de Boaventura de Souza Santos (1999), hoje as identidades culturais não são 

rígidas nem imutáveis: são resultados sempre transitórios e fugazes de processos de 

identificação. Para esse autor, mesmo as identidades aparentemente mais sólidas – como a 

de mulher, homem, país africano, país latino-americano ou país europeu – escondem 

negociações de sentido construídas nas relações de poder. Em outras palavras, as 
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identidades culturais estão em constante processo de transformação, de constituição. No 

dizer de Stuart Hall (1997), a fragmentação das identidades ocorre no interior dos 

indivíduos e também entre os membros de um mesmo grupo sociocultural. Com isso, os 

aspectos identitários se cruzam, se deslocam: dificultam o processo de identificação ao 

torná-lo variável e provisório. 

Diante disso, a conclusão de autores pós-modernistas é que não há uma identidade 

mestra, capaz de alinhar todos os componentes de um determinado grupo sociocultural. Na 

visão pós-moderna, o processo de constituição de identidades está em crise: não se concebe 

mais que uma só identidade seja capaz de englobar todas as pessoas de um dado grupo 

sociocultural. Stuart Hall (2001) procura verificar se esta crise realmente existe, em que 

consiste, em que direção está indo, quais são suas formas e conseqüências e quais 

acontecimentos recentes a desencadearam. Para ele, a crise de identidade surge com o 

deslocamento ou a descentração do sujeito, com a perda de um sentido de si, que antes era 

estável e dava aos homens e mulheres a sensação de segurança, de serem sujeitos 

integrados à sociedade, de terem uma identidade cultural: o sentimento de pertencer à 

determinada cultura e de ser um sujeito centrado, racional e autônomo característico das 

pedagogias tradicionais. 

Para Ernest Laclau (1990, apud HALL, 2001, p. 17), o deslocamento tem 

características positivas: é uma estrutura cujo centro, quando deslocado, não é substituído 

por outro, mas por uma pluralidade de centros de poder. Isso porque, segundo Stuart Hall 

(2001), embora o deslocamento desarticule as identidades estáveis do passado, ele abre a 

possibilidade de novas articulações: a criação de novas identidades culturais, a produção de 

novos sujeitos.  

No dizer de Antônio F. B. Moreira e Elizabeth Fernandes de M. M. e Macedo 

(2002, p. 18), em cada discurso (expressão verbal identificada com certas instituições ou 
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situações sociais), o individuo – sujeito – assume uma determinada posição: depende dos 

objetivos ao argumentar e de quem ele quer convencer; ele apresenta distintos aspectos 

identitários que não se unificam em torno de um eu coerente, e se modificam ao longo do 

tempo. Isso porque o eu resulta de uma produção histórico-cultural e discursiva, um 

constante processo de reconstrução, em que se constitui e é constituído por diferentes 

relações de poder. O eu é relacional: define-se por suas relações com os outros, e  

[...] é apenas por meio da relação com o outro que nossa identidade se 
produz. Ao compartilhá-la com outros, estabelecemos também o que nos 
é próprio, o que nos distingue dos demais. A marca da diferença, 
portanto, está presente no processo de construção identitária: a identidade 
elabora-se sempre em oposição ao que não se é, constrói-se sempre por 
meio da diferença, não fora dela. (SILVA, 2000, p.19)   
 

Nesse sentido, tratar as identidades como entidades homogêneas seria dar a elas 

características estáticas ou essenciais, visão esta criticada na pós-modernidade ou – na 

expressão de Zygmunt Bauman (2003) – modernidade líquida10. A crítica resulta da 

constatação de que, segundo, Zygmunt Bauman (2003, p. 5, 6), hoje tudo é temporário:  

 

Tudo está agora sempre a ser permanentemente desmontado, mas sem 
perspectiva de nenhuma permanência. [...] Nossas instituições, quadros 
de referência, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes que 
tenham tempo de se solidificar em costumes, hábitos e verdades “auto-
evidentes”. É verdade que a vida moderna foi desde o início 
“desenraizadora” e “derretia os sólidos e profanava os sagrados”. [...] 
Mas, enquanto no passado isso se fazia para ser novamente 
“reenraizado”, agora as coisas todas – empregos, relacionamentos, know-
hows etc. – tendem a permanecer em fluxo, voláteis, desreguladas, 
flexíveis. (BAUMAN, 2003, p. 5–6) 
 

A problemática do desenraizamento é abordada por Jean-Claude Forquin (1993) no 

contexto da cultura escolar. Para esse autor, quando se ao retiram os indivíduos de sua 

                                                
10 O pensador polonês Zygmunt Bauman (2003) prefere a expressão modernidade líquida à pós-modernidade. 
Isso porque, segundo ele, o período presente se difere da sociedade moderna anterior, a que chama de 
modernidade sólida, porque estava sempre a desmontar a realidade herdada. Para ele, a modernidade de agora 
não desmonta uma perspectiva de longa duração para torná-la melhor e novamente sólida: embora haja o 
desmonte de tudo, não há perspectiva de permanência, fixidez. Por isso esse pensador sugere a metáfora da 
liquidez, empregada para caracterizar o estado da sociedade moderna atual, marcada por uma incapacidade 
de manter a forma – como os líquidos. 
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comunidade – privando-os de sua identidade vernacular –, fabricam-se desenraizados e 

excluídos. Noutros termos, quando a escola veicula só a cultura da classe dominante, as 

crianças de origem popular sentem-se como estrangeiros ao não verem a sua cultura, as 

suas raízes reconhecidas. 

Contrária a Jean-Claude Forquin, Maura Penna (2002, p. 94), ao discutir 

desenraizamento e perda de identidade, procura mostrar como tais noções são marcadas 

por idealização, privação e essencialismo; para tanto, ela toma como referencial de análise 

as andanças de migrantes – trabalhadores rurais pobres – que abandonaram a terra natal em 

busca de uma vida melhor. A idealização ocorre quando os migrantes sonham com uma 

vida melhor; a privação resulta de suas experiências no lugar de origem – a 

impossibilidade de acesso à terra, a pobreza e a falta de recursos para enfrentar os 

problemas da natureza; o essencialismo é a visão clássica de identidade e de raízes puras, 

consideradas inerentes e constitutivas do ser humano.  

A reflexão de Maura Penna (2002) se baseia na análise de cinco histórias de vida de 

trabalhadores rurais de regiões do norte de Minas Gerais, de Alagoas e Bahia que 

migraram para a cidade de São Paulo. Os relatos foram recolhidos pela equipe do Centro 

de Estudos Migratórios (CEM)11, no período de 1987 a 1989. A análise tem como referência 

constante  a  experiência  pessoal e  social dos  migrantes,  recuperada através do relato que  

                                                
11 O Centro de Estudos Migratórios (CEM) surgiu em 1969 e integra a Federação dos Centros de Estudos J. B. 
Scalabrini, presente em cidades como São Paulo, Nova Iorque, Paris, Roma, Buenos Aires e Manila e ligada 
à Congregação dos Missionários de São Carlos (escalabrinianos). Voltado aos migrantes, o CEM trabalha com 
pesquisa e estudo – promove pesquisas e participa ativamente de eventos destinados a questões relativas à 
migração e aos migrantes, a exemplo do GT/Migrações (um grupo aberto de estudos) sob a coordenação do 
CEM e do Laboratório de Geografia Urbana (Labur/Depatamento de Geografia da USP); investiga aspectos 
relativos a migrantes temporários e imigrantes bolivianos na cidade em São Paulo. Também oferece 
biblioteca especializada em migrações – centro de documentação que conta com livros, teses, revistas 
internacionais e nacionais, monografias, artigos, todos catalogados pelo sistema Isis – e publica, desde 1988, 
o periódico Travessia – Revista do Migrante. Além disso, tem ações nas áreas de assessoria e pastoral – em 
que participa tanto de eventos promovidos por universidades, escolas e centros de pesquisa voltados à 
migração como da prática pastoral entre migrantes, numa parceria com o Serviço Pastoral dos Migrantes 
(SPM). (Informações disponíveis em <http://www.cemsp.com.br/>. Acesso em 29/8/2004) 
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estes fazem de sua vida, do modo como o elaboraram e o analisaram. A autora justifica seu 

objeto de análise afirmando que é através da linguagem que a experiência pode ser 

resgatada e a memória, socializada. A linguagem não apenas expressa a experiência: antes, 

a constitui; através dela, o migrante constrói uma representação – elaboração simbólica – 

da própria vida, dando-lhe significado. 

Maura Penna afirma ser necessário ter uma clara definição de identidade para poder 

analisar a perda de identidade e o desenraizamento. Para tanto, se apóia em Brandão (1986, 

p. 110, apud PENNA 2002, p. 92): “[...] a identidade social é uma construção simbólica que 

envolve processos de caráter histórico e social, que se articulam (e atualizam) no ato 

individual de atribuição”. Essa autora considera, então, que a identidade social é uma 

representação, relativa à posição do homem no mundo social, e, portanto, intimamente 

vinculada às questões de reconhecimento. A identidade depende de como a pessoa se vê 

em relação ao outro. 

Maura Penna (2002) questiona uma idealização da realidade – a identidade 

constitutiva do sujeito e a ele inerente – e a noção de migração como abandono do lugar de 

origem, um princípio desenraizante; para ela, sair da terra natal pode ser uma opção. Ela 

identifica a experiência da exclusão no próprio lugar de origem, em relação ao sistema 

social, político e econômico vigente, diante da pobreza, da falta de recursos para enfrentar 

os problemas da natureza e da impossibilidade de acesso à terra. A experiência da exclusão 

– o desenraizamento – já estava presente na terra natal, já existia mesmo antes da partida e 

pode existir até para quem não precisa sair. Ela ilustra sua posição com falas dos 

entrevistados: 

Eu sempre achava que vindo para São Paulo ia ficar rico. Era sonho, o 
povo todo falava. São Paulo estava na cabeça de todo mundo. Eu 
trabalhava na roça, vida sofrida, sem futuro e sem conforto, um lugar 
abandonado. Aí peguei e falei: “Vou para São Paulo. Logo, logo estou 
rico!”, e me mandei, larguei aquela dureza e vim enfrentar outra vida. 
Ilusão, pura ilusão. (PENNA, 2002, p. 95) 
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Com base nos depoimentos tomados, a autora constatou que, estando os laços com 

o lugar de origem enfraquecidos, a esperança – ou ilusão – de uma vida melhor se 

sobrepõe à vivência do momento e impele à migração.  

Para Maura Penna (2002), esse quadro resulta do avanço do capitalismo, que, ao 

transformar os modos de produção agrícola, desencadeou o processo migratório: grandes 

proprietários deixaram de arrendar suas terras para os que não a tinham, possibilitando às 

famílias uma vivência comunitária, tida como base para o enraizamento (cf. BOSI, 1987b, 

p. 23, apud PENNA, 2002, p. 96). Em relação à vivência comunitária, Maura Penna não vê 

empecilhos para que as redes de relações possam ser mantidas ou (re)construídas através 

de novos laços comunitários.  

A migração, para Maura Penna (2002, p. 105), também pode ser vista como um 

modo de resistência às formas de exploração e de dominação, às adversidades da natureza, 

à falta de perspectivas de vida; resistência, enfim, à infelicidade e à destruição dos sonhos: 

“[...] migrar, exercendo o direito de mudar de lugar, por ansiar por mudar de vida ”, 

“migrar para não se conformar” (POVOA NETO, 1994, p. 22, apud PENNA, 2002, p. 105). 

Para Maura Penna (2002), as noções de desenraizamento e perda de identidade 

subjazem as de raízes e identidade, as quais – na visão essencialista do pensamento 

ocidental, que perdurou até a modernidade – o homem é concebido pela sua essência, não 

por sua existência. Contrária à visão essencialista, essa autora mostra que aquelas noções 

são noções marcadas pela negação, pela privação; ela considera a relação do homem com o 

espaço em termos de (re)construção – no lugar adotado –, de descoberta das raízes, dos 

referenciais de vida.  

No entanto, para Maura Penna (2002), a análise das histórias de vida dos migrantes 

pobres de origem rural revelou a impossibilidade de construir e manter uma rede estável de 

relações, seja no lugar de origem ou nos inúmeros deslocamentos, pois estes migrantes 
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estão sempre em busca de seu lugar, físico e social. A dificuldade de construir uma rede de 

relações emerge de uma trajetória da exclusão provocada pela posição de classe, quando a 

migração se caracteriza por sucessivos deslocamentos, por toda uma vida. Maura Penna 

(2002) afirma que o migrante pode ter consciência da exclusão sofrida e que as condições 

para estabelecer redes de relações no e com o novo espaço são bastante diferenciadas por 

causa da origem social e do acesso que têm a bens materiais e culturais; à educação e à 

profissionalização. 

Nesse sentido, é necessário considerar a migração como transformação e recriação 

não só dos modos de vida e das relações com o espaço; também dos elementos 

constitutivos do real – apreendidos pelos atos de pensamento e linguagem e coordenados 

pelo aspecto sociocultural. Isso porque 

O migrante está em busca, e ainda que retorne à terra natal, retorna com 
novas vivências. Desta forma, mesmo que possa reencontrar o modo de 
vida e as práticas culturais anteriores, estes não são mais os mesmos, 
ganhando nova significação na medida em que se confrontam com as 
novas experiências. (PENNA, 2002, 98). 

 

Nessa lógica, a identidade é uma construção simbólica: não é inerente à pessoa 

simplesmente porque esta pessoa pertence a determinada localidade ou grupo étnico; a 

identidade é uma construção resultante do processo de significação (PENNA, 2002). 

De modo a complementar a análise de Maura Penna (2002) sobre a perda de 

identidade dos migrantes, cabe ressaltar a posição de Marcos Villela (informação verbal)12 

sobre o processo de identificação dos migrantes que integram o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST). Para ele, os integrantes desse movimento, 

contraditoriamente, lutam pela extinção do seu grupo, para se tornarem donos de terra, mas 

não conseguem abandonar a subjetividade de serem sem-terra. Ao se relacionar tal 

                                                
12 Idéias mencionadas no minicurso “Michel Foucault e os processos de subjetivação”, promovido pela 
Universidade de Uberaba, nos dias 23 e 24 de setembro de 2003. 
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observação às constatações de Maura Penna (2002) – de que os migrantes estão sempre em 

busca de seu lugar físico e social –, é possível compreender o processo de subjetivação dos 

sem-terra: embora marcados por condições objetivas – a falta da terra e de condições 

dignas de trabalho –, quando há o assentamento, deixam de ser sem-terra para se tornarem 

donos da terra.  

No entanto, dentre assentados/as, muitos/as preferem continuar a ser sem-terra. A 

fim de entender essa atitude, algumas hipóteses podem ser levantadas: a) a dificuldade para 

se adaptarem ao novo espaço; b) a necessidade de construírem uma nova identidade; c) o 

fato de ainda se sentirem excluídos e continuarem a buscar seu lugar físico e social; d) 

finalmente, por opção política, continuarem engajados no MST, que conta com o apoio de 

assentados/as em reivindicações, protestos e manifestações em prol de uma reforma agrária 

que dê a assentados/as condições de permanência na terra conquistada. 

Nessa oscilação da identidade – não fixa nem acabada, mas um processo em 

andamento –, Stuart Hall (2002, p. 41) a relaciona com a linguagem: tudo que é dito tem 

um antes e um depois, uma margem em que outras pessoas podem escrever. Por ser 

instável, o significado da linguagem permite tanto a construção de diferentes identidades – 

conforme a identificação ou não do sujeito com o meio social e determinado grupo 

sociocultural – quanto o surgimento da diferença. Nesse sentido, a relação entre identidade 

e linguagem é muito próxima: por meio desta significa-se o que se fala, se lê, se ouve, ou o 

que acontece e constitui o individuo – numa palavra, a identidade. 

A essa relação, Tomaz Tadeu da Silva (2000) acrescenta: identidade e diferença 

interdependem e resultam de atos lingüísticos. Em outras palavras, não são naturais nem 

estão à espera de serem descobertas, respeitadas ou toleradas; são produzidas num contexto 

de relações socioculturais, portanto estão sujeitas a vetores de força (elas são impostas), a 

relações de poder (são disputadas): incluir/excluir, dividir/classificar, normalizar, 
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hierarquizar, demarcar fronteiras. “Quem tem o poder de representar tem o poder de definir 

e determinar a identidade.” (SILVA, 2000, p. 91). Ao se aplicar o que diz Tomaz Tadeu da 

Silva ao contexto desta pesquisa, é possível supor que a produção (ou constituição) da 

identidade de alunos/as dependerá da representação lingüística que utilizarem para 

constituí-las. 

Essa estreita relação entre identidade e poder nos conduz à reflexão sobre suas 

implicações pedagógico-curriculares. No dizer de Tomaz Tadeu da Silva (2000), as 

orientações pedagógicas e o currículo escolar deveriam propiciar condições e 

oportunidades para que alunos/as se tornassem aptos a criticar e questionar sistemas e 

formas dominantes de representação da identidade e da diferença. Para tanto, ele sugere a 

educadores/as trabalhar com o conceito de performatividade, de Judith Butler (1999, apud 

SILVA, 2000 b, p.92), isto é, deslocar a ênfase da identidade como descrição para a idéia de 

“tornar-se”; para uma concepção de identidade como movimento e como transformação-

ação.  

Para Judith Butler (1999, apud Tomaz Tadeu da Silva, 2000), é pela repetição que 

se garante a eficácia dos atos performativos que vão reforçar as identidades existentes. Ela 

também entende ser possível questionar, contestar e romper com as identidades 

hegemônicas baseadas na visão essencialista de identidade única e de raízes fixas, e 

acredita na possibilidade de renovação ou construção de novas identidades a partir do 

convívio do/a aluno/a com diferentes culturas, isto é, a partir de um convívio intercultural 

ou multicultural. 

Embora Jean-Claude Forquin (1993, p. 140) saliente que a opção pelo 

interculturalismo na escola acarreta um problema grave na composição do currículo, pois 

ele não vê como evitar que o concerto intercultural na escola não resulte numa 

“incontrolável cacofonia” nem que triunfem “o informe, o trivial ou o insignificante” – 
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afinal, as escolhas curriculares devem obedecer a uma hierarquia de valores: “Educar, 

ensinar, instruir supõem sempre, num momento ou noutro avaliar, preferir, escolher.” 

(FORQUIN, 1993, p. 140) –, outros autores defendem o enfoque multicultural/intercultural13 

na educação como estratégia para se renovar ou produzir novas identidades.  

Dentre estes, inscreve-se o nome de Vera Maria Candau (1996), para quem a 

pluralidade cultural nos currículos escolares para descolonizá-los – ao quebrar a 

composição tradicional e hierárquica dos conteúdos que lhes compõem – possibilita o 

diálogo crítico entre diferentes culturas. Diz essa autora que a educação intercultural deve 

ser vista como uma prática social não redutível a atividades realizadas em momentos 

específicos ou somente por determinadas áreas curriculares ou dados grupos sociais. Ela 

reconhece que reformular o currículo para trabalhar a interculturalidade não é uma tarefa 

fácil: gera perplexidade e insegurança, ante o despreparo de professores/as para exercerem 

suas funções perante a diversidade cultural. Portanto, é necessário incluir as contribuições 

dos estudos sobre os processo culturais na formação inicial e continuada de professores/as. 

Também Ana Canen e Ângela M. A. Oliveira (2000) estudam formas de 

descolonizar o currículo: questionando-se pressuposições discursivas que orientam sua 

prática e dando voz a pessoas oprimidas, marginalizadas e sem poder. Para tanto, essas 

autoras propõem que se encorajem os/as estudantes a produzirem a própria compreensão 

das leituras que fazem, oferecendo-lhes oportunidades para o diálogo em que se vejam 

como sujeitos. É preciso ainda criar-se um espaço de articulação cultural propício à 

produção de significações híbridas, em que todos se expressem segundo as diferentes 

culturas.  

                                                
13 Jean Claude Forquin (1993, p. 139) distingue dois tipos de multiculturalismo: o “[...] multiculturalismo de 
justaposição, de compartimentação, até mesmo de segregação ou de auto-segregação (cf. C. J. Brumfit, 1976) 
[...]” e o multiculturalismo que propõe a abertura, a troca, a intercomunicação entre os diferentes – 
modalidade que o autor prefere chamar de interculturalismo. 
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No dizer de Tomaz Tadeu da Silva (2002, p.15), o currículo – do latim curriculum, 

pista de corrida – é uma trajetória, uma viagem, um percurso; currículo é como uma 

corrida pela qual os homens constroem sua identidade. E a corrida, por sua vez, é uma 

narrativa14 da vida que relata como, quando, onde, por que e no que o homem/mulher se 

tornou, isto é, que relata a história de constituição da identidade do indivíduo. 

Nesse aspecto, o pensamento de Tomaz Tadeu da Silva converge com de Peter 

McLaren (2000, citando Stuart Hall, 2001), uma vez que este também defende a 

necessidade de se conhecerem as histórias que narram como as pessoas constituíram suas 

identidades. O passado então se torna um ato de recuperação cultural: pela memória, pelas 

narrativas, contamos a nós mesmos histórias que são parte das nossas raízes e com as quais 

nos criamos, ou pelas quais constituímos nossa identidade. Na opinião de Peter McLaren, o 

momento histórico presente é repleto de memórias que surgem das margens da cultura 

hegemônica. Os espaços descolonizados estão se formando nas fronteiras – lingüísticas, 

epistemológicas, intersubjetivas – e afetarão as salas de aula do futuro. Esses “[...] novos 

tempos são reflexo das narrativas que vivemos, que representam os bons e maus momentos 

que vivenciamos, não dando a nós a oportunidade de escapar delas, mas dando a 

possibilidade de transformá-las.” (MCLAREN, 2000, p. 212). 

Para Peter McLaren, já que as narrativas significam nossas vidas – ao narrá-las 

dotamo-las de sentido –, precisamos entendê-las e lê-las criticamente, porque as narrativas 

também nos lêem. Acredita esse autor que todas as identidades culturais pressupõem uma 

certa intencionalidade narrativa e são informadas por histórias particulares, o que o leva a 

perguntar: “As narrativas falam às nossas pessoas ou nós somos falados através de 

narrativas?”  (MCLAREN 2000, 212).  Ele  entende  que  as  narrativas,  além  de serem uma  

                                                
14 McLaren não emprega o termo narrativa no sentido literário, mas de forma genérica, como representação 
discursiva.  
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forma de representação, também estruturam nosso pensar e teorizar. “As narrativas que 

contamos e recontamos em nossas salas de aula são reflexivas e constitutivas de quem nós 

somos e de quem nos tornaremos.” (MCLAREN, 2000, p. 212). 

No dizer de Peter McLaren (2000), a identidade pessoal está conectada à coerência 

da história de vida de uma pessoa; assumir a responsabilidade de ser o narrador de histórias 

da própria vida, além de conferir coerência à vida, também preserva a identidade pessoal. 

Isso porque, ao compreenderem como as narrativas do eu são constituídas, educadores/as 

podem provocar um novo espaço subjetivo de construção de significado e práxis; a sala de 

aula poderá ser um espaço pedagógico híbrido, onde o/a professor/a e o/a estudante 

poderão narrar suas próprias identidades. 

A narrativa ganha relevo aqui em virtude de serem tomadas as narrativas orais de 

assentados/as como objeto de estudo desta pesquisa. Ao propor estudá-las nas aulas de 

Língua Portuguesa da “Escola Família Agrícola 19 de Maio”, pretendi pôr em ação um 

“currículo multicultural”15, pois entendi que, conhecendo, analisando e questionando as 

narrativas que contam as histórias do grupo de assentados/as, os aluno/as poderiam, ou 

não, conhecer e se identificarem com os saberes e valores de um grupo sociocultural. Não 

se trata de folclorizar a cultura dos sem-terra: apontar-lhe as diferenças e reconhecê-la 

somente em momentos pontuais da vida escolar, por ocasião das datas alusivas ao 

movimento; mas sim de estudar suas representações para compreendê-las e valorizá-las, na 

perspectiva da proposta intercultural de educação defendida por Ana Canen e Ângela M. 

A. Oliveira (2002) e Vera Candau (1996), dentre outros autores.  

 

                                                
15 Ana Canen e Ângela M. A. Oliveira (2002, p. 65) apontam critérios que indicariam um “currículo 
multicultural em ação”: Em que medida os professores/as articulam seus conteúdos com outros discursos de 
cunho social, cultural e histórico? Como as características indicativas de potenciais multiculturais 
concretizavam-se nos materiais e nas aulas ministradas? Quais as percepções e significados atribuídos 
pelos/as professores/as às suas práticas? 
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1.2 Usos e sentidos da linguagem 

 

 

Como o conhecimento do contexto da enunciação e a valorização da oralidade e da 

escrita estão embutidos nos objetivos desta pesquisa, foram fundamentais as contribuições 

destes autores: Angela Kleiman (2002), Anne Marie Chartier (2000), Ataliba T. de 

Castilho (2002), Dinorá M. Melo, Maria Lúcia de S. Mello e Rita de Cássia Frangella 

(2001), Eni Pulcinelli Orlandi (1996), Jean-Louis Derouet (2002), Luiz Antônio Marcuschi 

(2001), Magda Soares (2002), Márcia Elizabeth Bortone (1999), Maria Helena de Moura 

Neves (2001), Michel de Certeau (1996), Mikhail Bakhtin (1979) e Sônia Kramer (2001).  

Michel de Certeau (1996) afirma que a modernização provocou a “mestiçagem” 

entre dois elementos distintos: o escrito e o oral. A escola só fez unir as capacidades de ler 

e de escrever – separadas até uma boa parte do século XIX – por uma costura muito frágil. 

Em Michel de Certeau (1996, p. 35), encontrei sustentação teórica para a idéia de que eu 

poderia integrar ao currículo escolar histórias recolhidas entre os assentados e, assim, 

torná-las objeto de reflexão de alunos/as: 

 
[...] é preciso interrogar-se sobre os caminhos próprios tomados pela 
leitura ali onde se casou com a escrita. [...] somente uma memória 
cultural adquirida de ouvido, por tradição oral, permite e enriquece aos 
poucos as estratégias de interrogação semânticas cujas expectativas a 
decifração de um escrito afina, precisa ou corrige. Desde a leitura da 
criança até a do cientista, ela [a leitura] é precedida e possibilitada pela 
comunicação oral, inumerável “autoridade” que os textos não citam quase 
nunca. A construção de significações está ligada à transmissão oral. 
 

 Para Michel de Certeau, a recitação da tradição oral, o prazer de contar histórias, 

encontraria pertinência científica: ao relatá-las as pessoas exerceriam a arte de pensar. Na 

visão desse autor, essa leitura permitiria reconhecer nos contos os discursos estratégicos do 

povo, pois “[...] a história das andanças do homem através de seus próprios textos está 

ainda em boa parte por descobrir.” (CERTEAU, 1996, p. 263). Nestes contos, os feitos, as 
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astúcias, tornam-se os museus vivos dessas táticas, marcos de uma aprendizagem.  

Neste aspecto – descobrir a história das andanças de homens e mulheres através de 

seus próprios textos –, são relevantes os estudos de Mikhail Bakhtin (1979) sobre a 

linguagem, sobretudo acerca do caráter ideológico da língua, que: 

[...] faz parte de uma realidade (natural ou social), [...] ele também reflete 
e refrata uma outra realidade que lhe é exterior. Tudo que é ideológico 
possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo, [...] tudo 
que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia. (BAKHTIN, 
1979, p.17 ) 
 

Esse raciocínio é complementado pelo fato de que: 

[...] o signo pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de 
um ponto de vista específico. Todo signo está sujeito aos critérios de 
avaliação ideológica, isto é: se é verdadeiro, falso, correto, justificado, 
bom etc. [portanto] Tudo que é ideológico possui um valor semiótico. 
(BAKHTIN, 1979, p. 18). 

 

Para Bakhtin, cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de 

orientação para a realidade e refrata esta realidade à sua própria maneira. O autor vê a 

palavra como o fenômeno ideológico por excelência: ela é o signo não só mais puro, como 

também, um signo neutro: “O signo, então, é criado por uma função ideológica precisa e 

permanece inseparável dela. A palavra, ao contrário, é neutra em relação a qualquer função 

ideológica específica.” (BAKHTIN 1979, p. 22–23).  

Bakhtin mostra a diferença entre palavra e signo: a palavra é neutra, quando dotada 

de sentido e, como o sentido é ideológico, torna-se signo. Ele a entende como o primeiro 

meio da consciência individual: algo que desempenha o papel de material semiótico da 

vida interior, da consciência – discurso interior. Sem a palavra como material flexível, 

veiculada pelo corpo, a consciência não poderia desenvolver-se. A palavra está presente 

em todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação.  

Para Bakhtin (1979, p. 27), “[...] as palavras são tecidas a partir de uma multidão de 

fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios.” Por 



 

 

39 

isso, diz ele, a palavra pode ser considerada precursora das transformações sociais. “A 

palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças 

sociais.” (BAKHTIN, 1979, p. 27). Estudar o signo lingüístico, portanto, é observar de forma 

mais profunda o processo dialético que evolui da infra-estrutura – realidade – para a 

superestrutura –processo de significação, o sentido ideológico, a consciência. 

Mikhail Bakhtin (1979) chama de psicologia do corpo social o que constitui uma 

espécie de elo entre a estrutura sociopolítica e a ideologia nos seus diferentes campos do 

saber, como a ciência, a arte etc. Em sua visão, esta psicologia do corpo social só se realiza 

e se materializa como interação verbal, manifestando-se essencialmente nos mais diversos 

aspectos da enunciação sob a forma de diferentes modos de discurso. E cada época e cada 

grupo social têm seu repertório de formas discursivas na comunicação socioideológica, que 

– para Bakhtin (1979, p. 28) – é 

[...] o meio ambiente inicial dos “atos de fala” de toda espécie, e é neste 
elemento que se acham submersos todas as formas e aspectos da criação 
ideológica ininterrupta: as conversas de corredor, as trocas de opinião no 
teatro e no concerto, nas diferentes reuniões sociais, as trocas puramente 
fortuitas, o modo de reação verbal às realidades da vida e aos 
acontecimentos do dia-a-dia, o discurso interior e a consciência auto-
referente, a regulamentação social, etc. 
 

 No interior da psicologia do corpo social – materializada na palavra – é que se 

acumulam mudanças e deslocamentos, aparentemente imperceptíveis mas que se refletem 

futuramente nas produções ideológicas acabadas. Com isso, Mikhail Bakhtin (1979) 

ressalta a importância de uma parte da comunicação ideológica que não pode ser vinculada 

a uma esfera ideológica particular – a comunicação na vida comum –, diretamente 

vinculada aos processos de produção e, por outro lado, relativa às esferas das diversas 

ideologias especializadas e formalizadas, já que todo signo resulta de um consenso entre 

indivíduos socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Por essa 

razão, as formas do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais 
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indivíduos como pelas condições em que a interação acontece. Logo, “[...] cada época e 

cada grupo social têm seu repertório de formas de discurso na comunicação sócio-

ideológica” (BAKHTIN, 1979, p. 29); e a cada forma discursiva social corresponde um 

grupo de temas. Na visão de Mikhail Bakhtin (1979, p. 32), se o signo for “[...] subtraído 

às tensões de luta social, se posto à margem da luta de classes”, vai infalivelmente 

debilitar-se, degenerar-se em alegoria e não será mais um instrumento racional e vivo para 

a sociedade.  

Todavia, aquilo mesmo que torna o signo ideológico vivo e dinâmico faz dele um 

instrumento de refração e de deformação do ser, pois o signo tem duas faces. Ele apresenta 

uma contradição oculta: o que pode ser uma crítica para uns pode ser considerada um 

elogio para outros – da mesma forma que a verdade. A pessoa, o ser que se reflete no 

signo, também se refrata ao confrontar seus interesses sociais com os da “comunidade 

semiótica”16. O código de comunicação pode ser o mesmo, mas os interesses das classes 

sociais divergem e resultam na luta de classe que mantém a dinamicidade do signo. 

Segundo Michel de Certeau (1996, p. 82), é preciso esboçar uma teoria para as 

práticas cotidianas, as maneiras de fazer – numa palavra, o saber-fazer cotidiano, presente 

em todo lugar mas ausente no âmbito da ciência. Ao saber-fazer é preciso um espaço 

discursivo em que saia da condição de fronteira entre culturas – e transite em culturas 

diferentes – ou de resistência e de alteridade – em que a diferença constitui uma barreira 

“para a” e “na” interação entre as culturas. Para Michel de Certeau, a teoria do relato é 

inseparável de uma teoria das práticas porque ensina as táticas do jogo social, constitui-se 

no discurso estratégico de um povo para sua inserção social: é a partir das marcas de 

enunciação na linguagem que se pode  retornar às maneiras de fazer dos usuários da língua,  

                                                
16 Mikhail Bakhtin (1979) afirma que classe social e comunidade semiótica não se confundem. Entende como 
comunidade semiótica a comunidade que utiliza um único e mesmo código ideológico de comunicação. 
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entender a maneira de pensar, as artes de dizer.  

Segundo esse autor, o discurso ordena o saber-fazer – arte que opera fora do 

discurso científico, teórico, mas que precede a ciência. Dito de outro modo, esse saber-

fazer – que Anne M. Chartier (2000) denomina “fazer ordinário” – não é reconhecido pela 

ciência nem considerado na formação de professores/as. Isso porque a ciência considera o 

oral como tudo aquilo que não contribui para o progresso, e “escriturístico” – na expressão 

de Michel de Certeau – “[...] aquilo que se aparta do mundo mágico das vozes e da 

tradição” (CERTEAU, 1994, p. 224). Diante desta fronteira criada pela sociedade moderna, 

Anne M. Chartier (2000) salienta a necessidade de se criarem formas de sair deste entre-

lugar e constituir seu discurso, sua subjetividade, mantendo a pluralidade do grupo. Para 

essa autora, a escritura não é mais o que se fala no cotidiano: os assuntos da leitura e da 

escritura na escola não são mais de interesse e conhecimento do leitor-escritor nem da 

leitora-escritora – a quem interessa mais o que se fabrica segundo as orientações 

institucionais. Logo, não dominar a leitura e a escrita significa ser excluído do processo 

histórico e não estar apto a refazer a história por meio de um texto escrito, em que 

convivem vozes que vêm de longe (CHARTIER, 2000). 

Nessa ótica, ser excluído da história significa ser excluído socialmente e, aqui, 

segundo Jean-Louis Derouet (2002), a escola tem um papel negativo. Para esse autor, o 

movimento de abertura do ensino secundário – denominado de segunda explosão escolar – 

contribuiu para a massificação e desqualificação deste nível: não basta colocar os/as jovens 

na escola se não houver condições de permanência ou caso não se aproxime o ensino das 

reais condições de vida de alunos/as; ou seja, caso não se respeite a pluralidade cultural 

nem se promova a circulação de saberes e de poderes, pois isso significa dar chances iguais 

a todos para que elaborem e descubram um sentido para si nos saberes transmitidos pela 

escola. 
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 Na visão de Magda Soares (2002), a escola está a serviço da sociedade capitalista 

quando assume e valoriza só a cultura das classes dominantes ao submeter alunos/as de 

classes sociais tidas como inferiores a uma marginalização cultural, que os/as leva ao 

fracasso escolar – não um fracasso decorrente de deficiências intelectuais ou culturais, e 

sim pelo fato de esses/as alunos/as serem vistos/as como diferentes. Nesse caso, diz a 

autora, o fracasso não é do/a aluno/a; é da escola, que transforma diferenças em 

deficiências. Tendo em vista as questões acima, esta pesquisa procurou considerar o lugar 

de enunciação de alunos/as da “Escola Família Agrícola 19 de Maio” nos estudos sobre a 

linguagem. Isso porque, como afirma Magda Soares (2002, p. 76–77): 

[...] as relações entre linguagem e classe social têm, forçosamente, de 
estar presentes, numa escola transformadora, na definição dos objetivos 
do ensino da língua materna, na seleção e organização do conteúdo, na 
escolha de métodos e procedimentos de ensino e na determinação de 
critérios de avaliação da aprendizagem. [E essas] relações [...] não têm 
sido reconhecidas, na área do ensino da Língua Portuguesa, no Brasil.  

 

Logo, é imperativo que haja reconhecimento dos vínculos entre linguagem e classe 

social, sobretudo no que se refere às camadas populares: para estas, a escola é um dos 

locais onde se obtêm os instrumentos necessários à luta contra as desigualdades. Em outras 

palavras, só um ensino eficiente permite às camadas populares conquistar condições as 

mais amplas de participação político-cultural e de reivindicação social. Para essa autora, 

esses instrumentos se traduzem na aquisição do dialeto de prestígio; noutros termos, no 

acesso aos bens materiais e culturais que permitem escapar ao controle das classes 

dominantes. 

A esta proposta pedagógica de Magda Soares – a de uma escola “transformadora” 

na área da linguagem –, somam-se os estudos de Márcia Elizabeth Bortone (1999, p. 126) 

acerca do bidialetalismo17, sugeridos pela teoria das diferenças lingüísticas. Para esta 

                                                
17 O termo bidialetalismo designa a situação lingüística em que os falantes utilizam, alternativamente, 
segundo as situações, dois dialetos sociais diferentes. 
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estudiosa, “[...] em sociedades monolíngües estratificadas em classes, os dialetos não-

padrão são considerados inadequados, mal-estruturados e, às vezes, até ilógicos. Essas 

atitudes não se justificam por critérios lingüísticos, mas socioculturais”. De acordo com 

essa teoria, a necessidade de dominar o dialeto de prestígio se dá não para que este 

substitua o dialeto de classe, mas para que se lhe acrescente, como mais um instrumento de 

comunicação. Cabe ressaltar que a proposta do bidialetalismo não atribui a alunos/as a 

função de adaptação às exigências da estrutura social, mas a de sua instrumentalização, 

para que tenham condições de participar na luta contra as desigualdades inerentes a esta 

estrutura social. 

Segundo Márcia Elizabeth Bortone (1999), é possível verificar que os 

determinantes das diferenças entre falantes letrados e não letrados estão nas condições de 

produção da língua, e não nas características formais desta. Assim, a partir do momento em 

que o falante adquire maior autonomia contextual e conhece as regras prescritas da norma 

cultural, ele desenvolve a flexibilidade lingüística e passa a ter condições de reduzir as 

distâncias entre os grupos sociais e também em relação às diversas culturas aliadas à 

tradição oral. Bortone salienta que os lingüistas têm alertado as autoridades educacionais 

para a situação de desvantagem em que se encontram os falantes de dialetos estigmatizados 

na educação escolar e afirma ser urgente a implementação de um currículo bidialetal de 

língua portuguesa em comunidades de tradição oral no Brasil. 

Nessa lógica, também Eni Pulcinelli Orlandi (1996) afirma ser necessário 

reivindicar politicamente o direito de acesso ao conhecimento legítimo, e criar condições 

para que as classes populares elaborem sua história de leituras, que a classe dominante não 

reconhece. Para essa autora, o espaço de leitura escolar não leva em conta o fato de que o/a 

aluno/a convive e opera com diferentes formas de linguagem na sua relação com o mundo. 

Portanto, não se deve considerar a linguagem apenas um meio para transmitir informação, 
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mas como mediação (ação que transforma) entre o homem e sua realidade natural e social; 

nem a leitura deve ser vista como mera decodificação de letras ou entendimento do que 

está evidente no texto, mas como um ato de compreensão de todo o contexto significado no 

texto.  

Aqui, cria-se uma situação de dependência: se essa postura pressupõe um/uma 

leitor/a apto a dialogar com a voz do autor – de forma a inscrever sua voz no texto –, então é 

preciso que o/a professor/a modifique as condições de produção da leitura do aluno/a – 

permita-lhe construir sua história de leituras –, estabelecendo, quando necessário, as 

relações intertextuais, resgatando a história dos sentidos do texto e tomando o cuidado para 

que não se petrifiquem as leituras previstas, o que impediria a instauração do sujeito 

leitor/a.  

Eni Orlandi (1996) sugere a educadores/as uma organização curricular que instigue 

o aluno/a para trabalhar sua própria história de leitura, mediante atividades que desafiem 

sua capacidade de compreensão sem deixar de lhe propiciar as condições para que esse 

desafio seja assumido de forma conseqüente. A relação da significação com as condições 

em que os sentidos foram produzidos é necessária, afirma a autora, pois essas condições 

abrangem o contexto histórico-social, ideológico, a situação, os interlocutores e o objeto do 

discurso – numa palavra, fazem o que é dito ter significado “[...] em relação ao que não se 

diz, ao lugar social do qual se diz, para quem se diz, em relação aos outros discursos, etc”. 

(ORLANDI, 1996, p. 85).  

Da noção de incompletude, derivam o implícito e a intertextualidade – relação de 

um texto com outros (existentes, possíveis, ou imaginários): o “não dito” significando para 

que se entenda o “dito”, conforme Eni. P. Orlandi (1996, p. 103): 

Os sentidos são, pois, partes de um processo. Realizam-se num contexto 
mas não se limitam a ele. Têm historicidade, têm um passado e se 
projetam num futuro. [...] ao mesmo tempo que “desgruda” o sujeito do 
imediatismo de uma relação mecânica com a situação de enunciação, o 
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“prende” na responsabilidade do dizer, o de ser autor (leitor) e, logo, o de 
ser a origem, não do discurso, mas de sua unidade e coerência. 
 

Vale dizer que, para essa autora, a historicidade não é só do texto, mas também da 

própria ação da leitura. Portanto, a leitura – diz Orlandi (1996) – é o momento da produção 

da unidade textual; é quando os interlocutores se identificam e desencadeiam o processo de 

significação do texto e, simultaneamente, dos sujeitos e sentidos.  

Segundo Eni P. Orlandi (1996), a relação entre os interlocutores constitui apenas 

um dos componentes do contexto. Isso significa que há outros modos – diferentes – de 

leitura, dependendo do contexto em que esta se dá, de seus objetivos, das condições de 

produção, da relação de posições histórica e socialmente determinadas – em que o 

simbólico (lingüístico) 

e o imaginário (ideológico) se juntam: é nesse âmbito que se constituem as condições de 

produção de leitura. 

Ainda no dizer dessa autora, encontramos em um texto relações de força que não 

estão imediatamente visíveis nele mas que o constituem; e é por essas relações que 

podemos dizer: o lugar social dos interlocutores/as – do qual falam e lêem – é parte 

constitutiva do processo de significação. Assim, o(s) diferente(s) sentido(s) de um texto 

está(ão) determinado(s) pela posição que ocupa quem o produz (os que o emitem e o lêem) 

em relação às suas formações ideológicas. Estas são representadas pela sua inscrição em 

uma formação discursiva determinada, que se define em relação a outras formações 

discursivas. Nesse sentido, conclui Eni P. Orlandi (1996, p. 12), 

[...] há uma complexidade de elementos muito distintos que tem a ver 
com a significação de qualquer texto, incluindo-se até mesmo a existência 
de diversos tipos de discurso. Por isso, não se lê da mesma forma um 
texto literário, um texto científico, um conto de fadas, um cálculo 
matemático, etc. [...] a atribuição de sentidos a um texto pode variar 
amplamente desde a leitura parafrástica, que se caracteriza pelo 
reconhecimento (reprodução) de uma sentido que se supõe ser o do texto 
(dado pelo autor), e o que denominamos leitura polissêmica, que se 
define pela atribuição de múltiplos sentidos ao texto. 
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Para Eni P. Orlandi (1996), tanto o reconhecimento quanto a atribuição de sentidos 

se inscrevem nas idéias de produção da leitura. Isso porque o/a leitor/a não lê num texto o 

quer, do jeito que quer: a leitura é regulada, ler é saber que o sentido pode ser outro, e só a 

referência à história permite que alguns sentidos sejam lidos, e outros não. Segundo essa 

autora, os sentidos balançam entre uma permanência e, às vezes, uma fugacidade, entre 

homem/mulher e a instituição que propõe a leitura – numa relação em que o poder e a 

ideologia são constantes. 

Outro aspecto importante apontado por Eni P. Orlandi (1996, p. 76) é a relação da 

linguagem com o sujeito. Apoiando-se em Foucault, que analisou a constituição do sujeito 

ao falar de poder e de instituição, ela – ao abordar as formas de representação do sujeito – 

constatou que este está, de alguma forma, inscrito no texto que produz e os diferentes 

modos pelos quais se inscreve correspondem a diferentes representações, indicativas de 

suas diferentes funções enunciativo-discursivas. Para analisar as funções enunciativo-

discursivas, a autora busca em Ducrot (1985) a definição das funções de locutor e 

enunciador: aquele é o sujeito que se representa como eu no discurso; este são as 

perspectivas que o eu constrói. 

No entanto, para Orlandi (1996, p. 79), “[...] não basta ‘falar’ para ser autor; 

falando, ele é apenas falante. Não basta ‘dizer’ para ser autor; dizendo, ele é apenas 

locutor. Também não basta enunciar algo para ser autor”. Aqui, é preciso criar, ser a 

origem do discurso. 

É Foucault (1971) quem aponta outra função enunciativa para o sujeito: a de autor. 

No princípio de autoria desse pensador, diz Eni P. Orlandi (1996, p.79):  “[...] o autor é o 

princípio de agrupamento do discurso, unidade e origem de suas significações. Ele está na 

base da coerência do discurso”. Para Foucault (apud Orlandi, 1996), o princípio de autoria 

não vale para qualquer discurso, nem de forma constante. 
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Entretanto, o pensamento de Eni P. Orlandi (1996) não converge por completo para 

o de Foucault, pois ela considera o princípio de autoria de forma geral: o texto pode não ter 

um autor específico, mas sempre se lhe imputa uma autoria. Ela ainda propõe colocar a 

função (discursiva) de autor junto às de locutor e enunciador, propostas por Ducrot, em 

ordem hierárquica: locutor, enunciador e autor. Isso porque, segundo essa autora, nesta 

ordem o princípio de autoria – nas funções discursivas de autor, locutor e enunciador – 

assume diferentes funções enuciativo-discursivas que vão na direção do social; desta 

forma, a função de autor estaria mais afetada pelo contato direto com o social e suas 

coerções: 

Diríamos que o autor é a função que o eu assume enquanto produtor de 
linguagem. Sendo a dimensão discursiva do sujeito que está mais 
determinada pela relação com a exterioridade (contexto sócio-histórico), 
ela está mais submetida a regras das instituições. Nela são mais visíveis 
os procedimentos disciplinares. (ORLANDI, 1996, p. 77) 
 

 Ao se colocar como autor, o sujeito estabelece uma relação com a exterioridade e, 

ao mesmo tempo, com sua interioridade. Com este ato, ele pode construir sua identidade 

cultural e aprender a assumir seu papel de autor. Dito de outro modo, ele pode passar a ter 

domínio de certos mecanismos discursivos e representar, pela linguagem, seu papel na 

ordem social em que se insere. 

No que se refere às condições de produção da escrita na escola, para Orlandi (1996, 

p. 79) falta “[...] compreender o processo em que se dá a assunção, por parte do sujeito, de 

seu papel de autor. Essa assunção implica, segundo o que estamos procurando mostrar, 

uma inserção (construção) do sujeito na cultura, uma posição dele no contexto histórico-

social”. 

 Essa reflexão sobre o ensino da linguagem nas escolas leva a autora a questionar: 

“A escola, quando ensina a ler, propicia ao aluno/a condições para que se produza a 

compreensão? Atinge o funcionamento ideológico da linguagem?” (ORLANDI, 1996, p. 
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116–117). Segundo essa autora, os estudantes precisam aprender a se constituírem, a se 

mostrarem e se colocarem como autores, diante da escola e fora dela, no seu papel social e 

na sua relação com a linguagem. Para isso, ela aponta como tarefa importante da atividade 

pedagógica propiciar a passagem de sujeito-enunciador para a de sujeito-autor: levar o/a 

aluno/a conhecer a natureza do processo dessa “passagem”; no “aprender a escrever”, o/a 

aluno/a experimenta práticas que lhe permitem dominar os processos textual e discursivo, 

nos quais deixa sua marca e se constitui – vale dizer, sente-se – como autor/a. 

Ângela Kleiman (2002), ao analisar os métodos utilizados em sala de aula, 

constatou que a prática de leitura atual configura um monólogo em que professor/a fala 

para alunos/as escutarem: o resultado é a formação de um aluno/a passivo. Tal prática 

reproduz a proposta da maioria dos livros didáticos, não propicia a interação entre 

professor/a e aluno/a nem a construção de um discurso conjunto. Para mudar esse cenário 

de práticas arraigadas18, Ângela Kleiman (2002) busca em Vygotsky as estratégias de 

leitura, porque compreende que a aprendizagem é construída na interação de sujeitos 

cooperativos, com objetivos comuns: leitura e compreensão. Para ela, é “[...] na prática 

comunicativa em pequenos grupos, com o professor/a ou com seus pares, que é criado o 

contexto para que, quem [alunos/as] ainda não entendeu o texto, o entenda”. (KLEIMAN, 

2002, p. 10). Nessa visão do processo de leitura como um conjunto de estratégias, ensinar a 

ler consistiria na modelagem de estratégias metacognitivas19 e no desenvolvimento de 

                                                
18Ângela Kleiman (2002) descreve como práticas arraigadas a maneira uniforme e invariável de fazer a 
leitura, independentemente dos diversos gêneros textuais, e o papel secundário destinado à leitura nas 
atividades com textos. Nessas práticas, as etapas desenvolvidas numa unidade de ensino baseadas em um 
texto seguem a seguinte seqüência: motivação do aluno/a, leitura silenciosa e em voz alta feita ora pelo 
aluno/a ora pelo professor/a, elaboração de perguntas sobre o texto abordando informações evidentes, 
reprodução do texto ou atividade de redação relacionada ao tema e, finalizando, o ensino gramatical com 
base no “procure”, “retire”, “identifique no texto” as classes gramaticais em estudo. 
19 As estratégias metacognitivas, segundo Ângela Kleiman (2002), são operações (não regras) realizadas com 
algum objetivo em mente, sobre o qual se tem o controle consciente, ou seja, se é capaz de dizer e explicar a 
ação. Seria uma auto-avaliação da própria compreensão: saber se está entendendo ou não e porque está lendo 
um texto, para então desenvolver atividades como reler, procurar palavras-chave, fazer resumo e procurar 
conceitos.  
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habilidades verbais subjacentes aos automatismos das estratégias cognitivas – passiveis de 

serem eliminados pelas diversas análises textuais. Tal modelagem se traduziria na 

reprodução das condições que dão ao leitor flexibilidade, independência, intencionalidade 

e capacidade de compreensão, de predição, de fazer inferências, de relacionar o tema ao 

contexto, de perceber a intenção que está subjaz os textos, de reflexão e de fazer escolhas. 

Com estas atividades, Ângela Kleiman (2002) acredita ser possível orientar alunos/as para 

uma leitura em relação ao contexto, conscientizando-os sobre os usos – e abusos – da 

linguagem. 

 Na opinião dessa autora, o/a professor/a pode – e deve – mediar o contato entre 

aluno/a, texto e autor/a: fornecer-lhes as pistas necessárias para que encontrem as marcas 

lingüísticas presentes no texto, levantem hipóteses, percebam a forma como o texto foi 

construído e, assim, possam instaurar um interdiscurso com o autor/a. Conforme a autora, é 

pela mediação do professor/a que se dá a compreensão do texto e que, aos poucos, o 

aluno/a vai se tornando proficiente e capaz de uma leitura pessoal, individual e singular. 

Dessa forma, para Ângela Kleiman (2002), esse tipo de prática faz a leitura retomar sua 

condição de prática social; nela, leitor/a se coloca como sujeito, e não como objeto de 

ensino, e passa a perceber também o/a autor/a como sujeito.  

No entanto, cabe ressaltar que, embora a concepção de leitura como prática social 

que remete a outros textos e a outras leituras seja aceita por outros autores (a exemplo de 

ORLANDI, 1996), não se observa na escola esforços para se modificarem as condições de 

leitura de alunos/as: ou eles/elas a constroem por si próprio/a – sem mediação docente – ou 

são obrigados/as a decorar, imitar, repetir.  

No dizer de Ângela Kleiman (2002), as dificuldades que aluno/as apresentam na 

lida com a língua escrita resultam das condições de interlocução, isto é, da distância entre 

os interlocutores – autor e leitor. Essa distância não se percebe nas situações de linguagem 
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oral; aqui, o interlocutor ajuda na construção do texto: falante e ouvinte re-significam 

continuamente o texto do outro; pelas pistas lingüísticas – gestos, expressões faciais etc. –, 

um complementa a fala do outro, e isso ajuda e facilita a construção do sentido.  

Por conseguinte, a diferenças entre o texto escrito e o oral gera dificuldade. A 

escrita, diz Ângela Kleiman (2000), pode ser composta sem urgência: produz-se e ajeita-se 

enquanto se pensa – aqui se fala do grau de elaboração e cuidado, graças à possibilidade de 

reescrita e revisão textual. Além disso, diferentes estruturações do texto escrito apresentam 

– em relação à fala – maior complexidade sintática, maior densidade e mais diversificação 

lexical, sem contar que leitor/a nele não conta com as pistas prosódicas, resultantes da 

maneira como se pronuncia ou se enfatiza determinadas palavras – entonação, ritmo (mais 

rápido ou devagar): indicadores que facilitam o entendimento do texto oral. Tais pistas, 

constituídas por gestos, expressões, ênfases etc. e denominadas, por Márcia Elizabeth 

Bortone (1999), de “pistas contextualizadoras lingüísticas e paralingüísticas”, não se fazem 

presentes na escrita; logo, exigem desta uma sintaxe mais elaborada, um léxico mais 

objetivo e adequado ao conteúdo que se quer transmitir. 

O grau de abstração pode, também, dificultar a lida com a língua escrita. Com base 

nas diferenças entre o oral e o escrito, Márcia Elizabeth Bortone (2000) considera a escrita 

mais abstrata do que a fala, afinal, ela materializa o pensamento, objetiva-o, torna-se 

distante do objeto concreto. Já a fala é, por excelência, contextualizada20, está mais 

imediatamente relacionada a uma realidade físico-social. Para essa autora, todo evento de 

fala ocorre em um contexto e em uma situação concreta. Na escrita, o contexto precisa ser 

construído pelo próprio texto, por não se tratar de uma situação imediata. Aqui, a diferença 

                                                
20 Por contextualização entendo o ato de relacionar a leitura e escrita às condições de produção, à realidade 
físico-social imediata em que o texto foi produzido. Já a descontextualização refere-se ao distanciamento da 
situação concreta de produção exigindo um grau maior ou menor de abstração. A retextualização é a 
passagem do texto falado para o escrito, eliminando as marcas lingüísticas da fala e dotando-o das 
características da escrita. 
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fundamental reside na propriedade de abstração, que está diretamente relacionada com a 

descontextualização. 

Ângela Kleiman (2002) aponta ainda outros elementos que determinam a 

dificuldade de compreensão do texto escrito. Durante o processo da leitura, é necessário 

identificar pronomes e nomes que se referem a elementos já mencionados e que não devem 

ser repetidos. Na fala, este processo também acontece; porém, na escrita, a distância entre 

os elementos que estão ligados – antecedente e pronome, repetição, ou elipse – pode ser 

muito maior. Manter essas informações na memória de trabalho até chegar a um 

significado é um trabalho complexo, que não atinge o nível automático de formas mais 

simples, como das formas orais, que fazem uso da repetição para ajudar a recuperar 

antecedentes de pronomes e formas elípticas. 

A essas dificuldades, Ângela Kleiman (2002) acrescenta outras possíveis: 

desconhecimento do assunto; muitas palavras desconhecidas; utilização de livros didáticos 

que atrapalham ao invés de ajudar a desenvolver a leitura e a escrita, ao proporem 

atividades que não ajudam a formar um/uma leitor/escritor capaz de compreender e ser 

compreendido.  

Essa crítica ao livro didático é feita, também, por Maria Helena de Moura Neves 

(2001) quanto ao ensino da gramática. Após analisar detalhadamente a forma como os 

livros didáticos e professores/as trabalham o aspecto gramatical na escola, essa autora 

conclui que, ante tantas críticas à gramática normativa, ela foi substituída pela gramática 

descritiva: classes, subclasses, paradigmas e estruturas. O que se cobra do/a aluno/a é o 

reconhecimento de unidades e suas funções intrafrásicas (dentro da frase). Noutras 

palavras, professores/as substituíram o ensino da gramática normativa pelo da gramática 

descritiva, mas ainda conservam a idéia de que domínio da gramática (desta forma) é 

sinônimo de melhor desempenho lingüístico. Mais que isso, a insistência num modelo de 
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ensino pautado na gramática – descritiva ou prescritiva – é desconsiderar a oralidade como 

o ponto de partida de muitos/as alunos/as para chegarem à linguagem; é imputar a uma 

modalidade da língua – a oral – orientações peculiares a outra – a escrita. 

A esse respeito, Ataliba T. de Castilho (2002, p. 21) defende a inclusão da língua 

falada nas práticas escolares porque, em muitos casos, alunos/as não procedem de um meio 

letrado. Nesse caso, segundo esse autor, cabe à escola “[...] iniciar o aluno valorizando seus 

hábitos culturais, levando-o a adquirir novas habilidades desconhecidas de seus pais”. 

Aqui, a base para a reflexão gramatical será o conhecimento lingüístico de que os alunos/as 

dispõem ao chegarem à escola: a conversação. Para Ataliba T. Castilho (2002), a língua 

adquirida com a família deve orientar os estudos da linguagem por ser mais autêntica, 

propícia à identificação e construção de identidade. Ao ver considerado na escola seu 

modo de falar, o/a aluno/a poderá ser sensibilizado para a aceitação da variedade 

lingüística que flui da boca do outro e, com o tempo, saberá escolher a variedade adequada 

a cada situação. Segundo Ataliba T. Castilho (2002), constituiria-se, assim, a formação 

lingüística adequada ao cidadão de uma sociedade democrática. Para ele, as reflexões 

gramaticais devem inicialmente valorizar uma abordagem funcional da linguagem. 

A esta abordagem funcional da linguagem – defendida por Ataliba T. Castilho 

(2002) e por Sônia Kramer (2001) –, somam-se as idéias defendidas por Luiz Antônio  

Marcuschi (2001, p. 9), sobretudo de que o uso é o que funda a língua. Para ele, 

“[...] falar ou escrever bem não é ser capaz de adequar-se às regras da língua, mas é usar 

adequadamente a língua para produzir um efeito de sentido pretendido numa situação”. 

Aqui, trata-se da intenção comunicativa: saber como se chega a um discurso significativo 

não pelo emprego de formas, mas pelo uso adequado das práticas, e à situação a que se 

destina; uma análise de usos e práticas sociais, e não de formas abstratas. 

Marcuschi (2001) salienta a necessidade de as relações entre oralidade e escrita não 
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serem tratadas de forma estanque e dicotômica. Sua proposta é trabalhar essas relações no 

contexto de práticas educativas e dos gêneros textuais, concebidos dentro de um quadro de 

inter-relações, por meio de atividades variadas de retextualização de práticas lingüísticas 

cotidianas. 

Para esse autor, retextualizar é transformar o texto falado em texto escrito, ação 

cujos critérios não são dados pela gramática, mas pelo contexto da interação. São critérios 

comunicativos, conforme os fundamentos da perspectiva lingüístico-interacionista21 – para 

a qual são os usos que fundam a língua, e não o contrário. Isso porque a retextualização 

não é um processo mecânico: envolve operações complexas que interferem tanto no código 

como no sentido; vai além da simples regularização lingüística – dados os procedimentos 

de interpretação, substituição, reordenação, ampliação ou redução do texto e as mudanças 

de estilo, desde que não atinjam as informações como tal. Poderá haver mudanças de 

conteúdo, mas estas não devem atingir o valor-verdade dos enunciados. 

Buscando criar um modelo para analisar o grau de consciência dos usuários da 

língua a respeito das diferenças entre fala e escrita, Marcuschi (2001) ao observar a própria 

atividade de transformação do texto falado para o texto escrito, criou o que denomina 

retextualização: a passagem de uma modalidade da língua para outra.  

Segundo o autor, antes de passar para outra modalidade o que foi dito ou escrito por 

alguém, é preciso compreender o que este alguém quis dizer para evitar problemas no 

plano da coerência durante o processo de retextualização, ocorrendo assim uma atividade 

cognitiva: a compreensão. Portanto, a proposta de retextualização de textos orais em textos 

escritos possibilita desenvolver tanto a capacidade de compreensão como de produção de 

                                                
21 De acordo com Luiz Antônio Marcuschi (1986) a perspectiva interacionista baseia-se na linha discursivo-
interpretativa. Esta perspectiva preocupa-se com os processos de produção de sentido tomando-os sempre 
como situados em contextos socio-históricos marcados por atividades de negociação ou por processos 
inferenciais. Toma as categorias lingüísticas como construídas interativamente e sensíveis aos fatos culturais. 
Preocupa-se com a análise dos gêneros textuais e seus usos em sociedade. 
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textos. 

O modelo geral de retextualização proposto por Marcuschi (2001) está em 

construção e, como alerta o autor, merece reparos quanto a sua operacionalidade pois as 

operações sugeridas, nem sempre acontecem na seqüência sugerida. O modelo apresenta 

um conjunto de nove operações que podem ser agrupadas em dois conjuntos: o primeiro é 

o das operações que seguem regas de regularização e idealização, que se fundam nas 

estratégias de eliminação e inserção, características das regras de editoração; o segundo 

conjunto constitui-se de operações que seguem as regras de transformação, constituídas de 

estratégias de substituição, seleção, acréscimos, reordenação e condensação. Estas 

estratégias são as que caracterizam o processo de retextualização e realizam maiores 

mudanças no texto-base. 

As nove operações que constituem o modelo de retextualização apresentado por 

Marcuschi (2001, p. 75) são: 

1ª operação: Eliminação de marcas estritamente interacionais, hesitações e partes de 

palavras. Estratégia de eliminação baseada na idealização lingüística. 

2ª operação: Introdução da pontuação com base na intuição fornecida pela entoação 

das falas. Estratégia de inserção em que a primeira tentativa segue a sugestão da prosódia. 

3ª operação: Retirada de repetições, reduplicações, redundâncias, paráfrases e 

pronomes egóticos. Estratégia de eliminação para uma condensação lingüística. 

4ª operação: Introdução da paragrafação e pontuação detalhada sem modificação da 

ordem dos tópicos discursivos. Estratégia de inserção. 

5ª operação: Introdução de marcas metalingüísticas para referenciação de ações e 

verbalização de contextos expressos por dêiticos. Estratégia de reformulação objetivando 

explicitude. 

6ª operação: Reconstrução de estruturas truncadas, concordâncias, reordenação 
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sintática, encadeamentos. Estratégia de reconstrução em função da norma escrita. 

7ª operação: Tratamento estilístico com seleção de novas estruturas sintáticas e 

novas opções léxicas. Estratégia de substituição visando a uma maior formalidade. 

8ª operação: Reordenação tópica do texto e reorganização da seqüência 

argumentativa. Estratégia de estruturação argumentativa. 

9ª operação: Agrupamento de argumentos condensando as idéias. Estratégias de 

condensação. 

Operações Especiais: readaptação dos turnos (nos diálogos) para formas 

monologadas ou dialogadas. 

O autor afirma que para a realização da retextualização não é necessário 

desenvolver todas as operações previstas e nem a ordem proposta. A realização ou não das 

estratégias dependerá dos objetivos do retextualizador, de sua formação e das condições de 

produção. 

Embora a transformação textual promovida pela atividade de retextualização exclua 

critérios gramaticais, ela exige procedimentos próprios da língua escrita. Nesse caso, como 

tem sido a atuação da escola no que se refere a munir alunos/as com recursos que os 

permitam executar essa atividade com mais aptidão? Aqui cabe considerar estudos 

desenvolvidos nesta área, como os de Dinorá M. Melo, Maria Lúcia de S. Mello e Rita de 

Cássia Frangella (2001). Após investigarem as relações estabelecidas entre leitura e escrita 

desenvolvidas na escola, essas autoras questionam se a escola propicia a alunos/as 

oportunidades de escrita nas quais construam o texto como autor; e se a sala de aula está se 

constituindo em espaço de narrativas onde as vivências são partilhadas, de forma a 

possibilitar a troca entre alunos/as e professores/as que permitam às práticas de leitura e 

escrita se tornarem experiências. 

Se a leitura, como quer Eni P. Orlandi (1996), é uma atividade de produção social, 
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no dizer de Sonia Kramer (2001), a escrita é uma prática social, embora professores/as 

ainda não aprenderam a explorar o potencial de criação da escrita: insistem numa atividade 

instrumental, funcional, repetitiva, mecânica e esvaziada de sentido. Para essa autora, falta 

às práticas de escrita realizadas na escola a mediação docente adequada no que se refere a 

levar alunos/as a entenderem por que e como escrevem e as formas de melhorarem tal 

prática. Dito de outra forma, falta a atuação docente para fazer da escrita uma 

aprendizagem significativa, e não exercícios mecânicos seguidos de correção. Ainda no 

dizer de Sônia Kramer (2001), a escrita do texto deve remeter à escrita da história; 

alunos/as e professores/as devem ser leitores dos próprios textos que escrevem, para se 

conhecerem, compreenderem o que ficou escrito neles, pois a escrita desempenha um papel 

central na constituição do sujeito. 

Sônia Kramer (2001) defende a leitura e a escrita como uma das modalidades de 

experiência cultural que também deveriam ter na escola lugar assegurado. Segundo ela, a 

melhor forma de aprender a ler e escrever é a própria experiência – ler e escrever; mas isso 

não dispensa a orientação segura do/a professor/a. Compreender a importância da escrita 

como experiência significa constituir-se e permanecer além do seu tempo através da 

própria escrita. 

  

 

1.3 Teorias e práticas – a construção dos saberes 

 

 

No contexto da discussão desta pesquisa acredito ser necessário compreender como 

as relações entre teoria e prática, pesquisa e formação/desenvolvimento profissional de 

professores/as são pensadas no discurso educacional. Para entender tais relações busquei 

subsídios em autores/as como J. Gimeno Sacristán (1999), Anne M. Chartier (2000), 
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António Nóvoa (2000), Alda J. Marin et al (2000), Célia M. C. Almeida et al (2000) e 

Selma Garrido Pimento et al (2000). 

Ao discutir pesquisa, práticas educativas e formação de professores/as, Anne M. 

Chartier (2000) elenca os três principais tipos de pesquisas que dão suporte teórico à 

formação de professores/as e às práticas educativas: a) as pesquisas inscritas no campo das 

ciências sociais; b) as pesquisas fenomenológicas, realizadas nas instituições escolares; e c) 

as pesquisas sobre os discursos dos diferentes poderes que se exprimem nos espaços 

públicos: governo, administrações, sindicatos, imprensa etc. e o pólo prescritivo, 

representado por programas, circulares, textos oficiais e manuais (discente e docente). 

Essa autora chama atenção para o fato de os estudos científicos relativos à escola 

apresentarem uma realidade supostamente conhecida, sem descrevê-la ou considerar o que 

realmente se faz nela: a prática escolar. Ela afirma que os fazeres ordinários22, variáveis 

importantíssimas, em sua opinião, são geralmente ignorados nas pesquisas e nas 

instituições formadoras de profissionais destinados a atuarem na escola. Em outros termos, 

a prática educativa não tem o seu saber-fazer profissional transmitido, não tem sua voz, seu 

ser professor/a na cotidianidade, como sujeito de sua experiência. 

Anne M. Chartier (2000, p. 161) também questiona se professores/as têm 

consciência da maneira como devem agir, de quais pontos vigiam espontaneamente e do 

que deixam escapar a seus olhos. Para Anne M. Chartier (2000) é necessário observar as 

práticas cotidianas que não são pensadas pelo sistema, pelos professores/as, nem 

consideradas na pesquisa e formação docente inicial e contínua. 

Outro problema apontado por essa autora é a suposta relação complementar entre 

pesquisa e formação. Tem-se como certo – diz ela – que uma informa e indaga a outra; mas  

                                                
22 Ou, como diria Michel de Certeau (1994), escapam às táticas do jogo, às experiências dotadas do saber-
fazer que não costumam estar nas teorias. 
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isso, na realidade, não acontece: ora professores/as resistem ou permanecem indiferentes às 

proposições da pesquisa; ora assumem-nas como aventuras pedagógicas, por considerarem 

tais proposições como inovação. Além disso, dentre professores/as, a maioria não encontra 

respostas às suas questões concretas nos resultados de pesquisas. A hipótese de Anne M. 

Chartier (2000) para isso é que as pesquisas ignoram os problemas ordinários da profissão 

docente, e que, também, os/as formadores/as de professores/as ignoram a existência de 

uma série de ações ordinárias: “[...] alguma coisa escapa sem cessar, [alguma coisa] que 

não pode ser ensinada mas deve ser praticada” (CHARTIER, 2000, p. 164).  

Ante a incerteza quanto à transmissão dos saberes da prática no plano da formação 

profissional; quanto à existência de uma representação que mostre os saberes práticos e 

iniciais; e ainda quanto aos limites do campo de formação docente – é só o autorizado, o 

institucional –, Anne M. Chartier (2000, p. 164) alerta: 

É preciso encontrar os meios metodológicos de evidenciar os 
procedimentos ordinários da vida profissional, de construir o conjunto de 
gestos ignorados aos iniciantes, mas tornados invisíveis logo que 
aprendidos pelos mestres que adquiriram, ao fim de alguns anos, uma 
certa competência. 

 

Para essa autora, o espaço de ação que cada docente se autoriza é definido por seus 

gestos e por suas palavras: pelas escolhas do que acha satisfatório, pelas descobertas e, 

depois, pela formação continuada – quando busca a inovação de forma consciente, em que 

pode ampliar, criar, ser autor/a de suas ações. 

Também J. Gimeno Sacristán (1999) considera necessário discutir a prática 

educativa23 com base na compreensão da relação teoria e prática – que, para esse autor, é 

pensada diferentemente por uns e por outros. Numa visão tradicional, racionalista, os 

teóricos são vistos como pensadores da ação e os práticos, os agentes da ação. Os teóricos 

                                                
23 J. Gimeno Sacristán denomina prática da educação a cultura compartilhada sobre as ações que têm relação 
com o cuidado, o ensino e a direção de outros. Ela é constituída por conhecimentos estratégicos, 
conhecimentos sobre esses saberes, motivações e desejos compartilhados. 
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se valorizam em relação aos práticos, e estes, ao contrário, sentem-se despossuídos do 

conhecimento científico, teórico. Um ledo engano, diz esse autor, pois os práticos têm 

conhecimento oriundo de sua prática, embora muitos não tomem consciência de tal 

conhecimento. Os conhecimentos práticos, no dizer J. Gimeno Sacristán (1999), diferem 

de senso comum: constituem iniciativas peculiares e próprias a um fazer cotidiano que nem 

sempre são pensadas ou repassadas entre colegas ou ouvidas pelos pesquisadores. O ideal, 

diz esse autor, seria transpor este conhecimento prático para a teoria e a teoria para a 

prática educativa. 

Para J. Gimeno Sacristán (1999), a educação é uma prática social. Isso porque, 

além dos teóricos e práticos, a própria sociedade – através da sua produção cultural – 

interfere na produção teórico-prática. Nessa ótica, reformar a educação significa alterar a 

prática educativa, o que requer considerar o conceito de ação, que, para o autor, é um 

processo concreto e abstrato – afinal, o ato de pensar também é ação. A ação, diz o autor, é 

representada racionalmente pela linguagem; pensá-la exige que se usem esquemas de 

pensamento para constatar possibilidades, representar, examinar, re-elaborar, comunicar e 

projetar essa ação ou outras parecidas.  

J. Gimeno Sacristán (1999) ressalta que toda ação é movida pela intenção, pela 

vontade: somente o comportamento voluntário, com intenções, merece ser chamado de 

ação. A intenção, o interesse, leva à ação, que pode gerar mudanças. Por isso, é essencial à 

educação um propósito, um motivo: “As ações que se empreendem na educação, tanto 

individuais como coletivas, não poderiam ser entendidas se não se considera a que 

conduzem, para que se realizam”. Afinal, a educação “[...] é uma invenção dirigida, uma 

construção humana que tem um sentido e que leva consigo uma seleção de possibilidade, 

de conteúdos, de caminhos” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 33). 

Para esse autor, a razão é frágil: não tem força suficiente para desencadear a ação; o 
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motivo e o desejo, sim, têm força. Mas, para que o motivo desencadeie uma ação e esta se 

desenvolva, é preciso provocar o querer fazê-la, torná-la uma necessidade. Querer não 

significa conseguir executar a ação: ainda é preciso haver uma intenção-na-ação para que a 

ação se mantenha enquanto transcorre; isso possibilita entender a falta de empatia ou a 

resistência natural de professores/as às inovações e às reformas – o que se mostra muito 

relevante porque são os/as docentes que deverão assumir a concretização das reformas, 

especialmente no que se refere aos valores que as orientam. Portanto, é salutar que os 

objetivos sejam sentidos e desejados pelo sujeito da ação como atrativos, a ponto de 

desencadearem a ação e dar a ela um significado pessoal: torná-la sua também. 

Aqui cabe esclarecer que, embora sejam pertinentes as ponderações de J. Gimeno 

Sacristán, ainda é necessário relativizar a responsabilidade de professores/as e ressalvar 

que outros fatores – sociopolíticos e econômicos – também podem explicar a resistência de 

docentes às mudanças. 

 Para J. Gimeno Sacristán (1999), a ação tem a marca pessoal do/a professor/a: a 

subjetividade – daí a importância dos pequenos atos, dos acontecimentos do dia-a-dia do 

professor/a que dão sentido à sua prática e refletem seu eu, pois “[...] o que fazemos tem 

relação com aquilo que pensamos, e vice-versa. [...] o que fazemos tem a ver com o que 

desejamos e queremos fazer” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 47). 

Para esse autor, cada ação traz consigo a marca de outras ações prévias, não 

constituintes da base para as seguintes. As ações passadas orientam as futuras, apoiadas no 

saber fazer acumulado: 

Um professor com recursos de ação é aquele que tem experiência muito 
variada, vivências ricas, e não aquele que tem “muita experiência” sobre 
poucos tipos de ações. É mais importante que ele possua esquemas 
diversos, ou conglomerados complexos dos mesmos, do que possua 
esquemas utilizados demais, como conseqüência da realização das 
mesmas ações constantemente. (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p.71). 

 
Com J. Gimeno Sacristán (1999), é possível compreender que as ações marcam 
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quem as vivencia, construindo sua subjetividade, sua identidade cultural, seu saber e jeito 

próprio de agir. Por isso, segundo esse autor, é preferível ter vivências ricas, ações criativas 

a um grande número de ações repetidas, pois as ações poderão ser propagadas a outras 

pessoas, as quais podem utilizá-las e ainda recriá-las e retransmiti-las. A importância de se 

compartilhar as ações está no fato de que o trabalho se aperfeiçoa com a experiência: “O 

professor, como o artesão, faz-se no ofício, em contato com a obra” (SACRISTÁN, 1999, p. 

73). Ao compartilhar sua experiência, o/a professor/a contribui para a realidade social que 

dá estabilidade às práticas educativas, e também para a constituição de um acervo de 

práticas, ações, experiências – de modo a se permitirem atitudes comuns. Esse autor 

esclarece que o ato de compartilhar ações pré-existentes que compõem a cultura acumulada 

– considerada prática – não impede a autonomia da ação dos sujeitos, pois há liberdade de 

se fazerem escolhas: o/a docente é que vai escolher, decidir o que fazer, com base nos seus 

motivos, e assim garantir a autonomia em suas decisões.  

A escola não é sempre reprodução; ela pode ser criação através da reflexão, o que 

exige que o/a professor/a seja reflexivo e queira fazer diferente: queira mudar sua prática 

educativa. Tal como J. Gimeno Sacristán (1999), António Nóvoa (2000) discute a 

subjetividade e identidade cultural do/a professor/a. Ao indagar sobre os modos como as 

pessoas se tornam professore/as, pesquisou de que forma a ação pedagógica foi 

influenciada pelas características pessoais e pelo percurso de vida profissional de cada 

um/uma. António Nóvoa (2000) encontrou várias respostas, condensadas em três suportes 

que, segundo ele, sustentam o processo de formação identitária dos professores/as: a 

adesão, a ação e a autoconsciência. 

Para ser professor/a, diz António Nóvoa (2000), a pessoa necessita aderir a 

princípios e valores, adotar projetos que implicam investimento positivo nas 

potencialidades dos estudantes. A ação se faz necessária na escolha das melhores maneiras 
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de agir de acordo com nossa maneira de ser. E, finalmente, a atividade docente requer uma 

autoconsciência, uma análise de tudo, uma reflexão sobre sua própria ação – o que é 

crucial para a profissão, à medida que a mudança e a inovação pedagógica estão 

intimamente dependentes deste pensamento reflexivo.  

Nessa ótica, é licito retomar J. Gimeno Sacristán (1999), uma vez que, para esse 

autor, executar ações, querer fazê-las e refletir sobre elas são componentes fundamentais à 

prática social do sujeito. “[...] o reflexo da ação, que cria os conteúdos da consciência, tem 

forma discursiva e propicia tomarmos consciência dele por nós mesmos, através do diálogo 

interior e com os outros através da linguagem.” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 50). Pensar 

sobre o que se faz é uma manifestação da condição reflexiva das pessoas em suas atividade 

conscientes.  

Aqui, a linguagem ganha relevo. Mesmo diante da ausência dos fatos, das ações 

vivenciadas, elas podem ser representadas, reconstruídas mentalmente por meio dela, 

abrindo-as à ação da consciência, que as compreende e as transforma em conhecimento. 

Graças à linguagem, é possível fazer, em retrospecto, uma auto-análise. E ainda, as 

representações mediadas pela linguagem possibilitam antecipar ações semelhantes que 

poderão ser realizadas no futuro, ou até imaginar, criar ações possíveis sem realizá-las 

materialmente. Logo, essa pode ser uma forma de se chegar a “[...] ter uma representação 

ordenada do que é a prática do ensino e da educação. O sujeito começa a elaborar teoria e a 

manejar esquemas de pensamento, a constatar possibilidades.” via reflexão (GIMENO 

SACRISTÁN, 1999, p. 52). 

Dada a importância da reflexão sobre a prática – vale dizer, sobre a ação –, a 

pesquisa colaborativa (defendida por António Nóvoa, 2000, e, no Brasil, por 

pesquisadores/as como Alda Junqueira Marin et al., 2000; Célia M. de C. Almeida et al., 

2000; e Selma Garrido Pimenta et al., 2000) se mostra relevante como instrumento de 
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formação docente.  

Essa forma de pesquisa caracteriza-se pela interação, troca de experiências e 

saberes entre pesquisadores/as e professores/as (em formação inicial ou contínua), entre 

escola e universidade – numa palavra, entre teoria e prática. É feita com a escola, e não 

sobre a escola, mediante ações compartilhadas entre quem pesquisa e quem atua em sala de 

aula. O/a professor/a que também se torna pesquisador de sua prática é visto como um 

intelectual em processo contínuo de formação, pois a reflexão é feita na e sobre a prática, o 

que lhe propicia a construção de sua autonomia profissional. No dizer de António Nóvoa 

(2000), é mais valioso observar o trabalho docente no contexto da vida profissional porque 

isso gera um fluxo rico em diálogo e dados e permite a professores/as mais autoridade e 

controle sobre a investigação. O resultado disso é mais certeza de que suas vozes poderão 

ser ouvidas.  

No entanto, António Nóvoa (2000) alerta para o fato de que pesquisadores/as têm 

dado ênfase à prática docente sem ouvir professores/as a que se destina o conhecimento 

produzido pela pesquisa. Assim, ele recomenda que pesquisadores/as dêem mais atenção à 

vida e ao trabalho dos professores/as, de modo a despertar neles o espírito de colaboração 

para que forneçam dados sobre suas vidas e suas práticas. Isso porque – conforme aponta 

António Nóvoa (2000) – a pesquisa colaborativa não é garantia de sucesso: ela depende da 

adesão e persistência de colaboradores/as no trabalho coletivo. Em outras palavras, 

pressupõe a exposição do trabalho e da prática docentes – o que pode motivar insegurança 

e, por conseqüência, a não-adesão à pesquisa ou a desistência no percurso. Logo, se não há 

comprometimento docente nem ação e reflexão conjunta na pesquisa, não haverá 

mudanças ou construção de novos conceitos epistemológicos e metodológicos. 

Aqui, as palavras de J. Gimeno Sacristán (1999, p.114–115) se mostram 

esclarecedoras “[...] formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, 
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um sem-fim de relações. [...] Um percurso de vida é assim um percurso de formação, no 

sentido em que é um processo de formação” – numa palavra, um curriculum, percurso no 

qual “[...] acabamos por nos tornar o que somos.” (TOMAZ T. SILVA, 2002 c. p.15). 

Meu pensamento converge para as idéias expostas acima. Mais que isso, o saber 

desses autores me impele a pensar, relacionar, interrogar, refletir: expor-me frente a mim 

mesma e aos outros para dar sentido às experiências vividas no transcorrer da pesquisa e 

construir saberes que utilizarei para tecer o fio de minhas ações futuras. 

 



 

2 CONHECENDO O AMBIENTE DA PESQUISA 

 

 

 

 
Figura 1 – Sede do Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho 

(Foto: Marlene Ribeiro da Silva Graciano, 21 de março de 2002.) 
 

 

 

Numa narrativa, é de extrema importância conhecer o espaço, o cenário onde 

acontecem as ações e transitam as personagens. A descrição permite visualizar o local que, 

acrescido das impressões e do contexto sociopolítico e econômico, passa a ser designado 

de ambiente. O espaço funciona como pano de fundo, mas também influencia diretamente 

no desenvolvimento do enredo, unindo-se ao tempo. Neste capítulo, o ambiente ajudará a 

entender as personagens, suas idéias e seus valores. 
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2.1 O mundo rural e o movimento de luta pela terra no Brasil  

 

 

A fim de compreender melhor o meio rural, a problemática da reforma agrária e o 

movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Brasil, busquei a literatura que 

aborda esses temas e, aqui, destaco o pensamento de Maria da Glória Gohn (2000, p. 103). 

Segundo essa autora, o mundo rural tem sido analisado num contexto próprio, específico, 

em que é retratado como 

[...] mero coadjuvante do processo de desenvolvimento nacional mais 
amplo (como fornecedor de mão-de-obra, nos fluxos migratórios às 
regiões urbanas, ou como participante de novas frentes de trabalho e de 
acumulação, num mundo cada vez mais industrializado, que avança da 
cidade em direção ao campo, produzindo mais desemprego na 
agricultura). 

 

No Brasil, segundo Raul Jungmann24, ministro do Desenvolvimento Agrário em 

2001 – governo do presidente Fernando Henrique Cardoso –, o rural sempre foi 

confundido com o agrícola, mas a tradicional distinção entre rural e urbano (conforme a 

utilizada pelo Censo Demográfico) tem sido contestada. Pesquisadores entendem ser 

preciso levar em conta fatores como densidade demográfica, localização, traços culturais, 

dentre outros, para distinguir-se o rural do urbano – algo tão complexo, a ponto de ser 

cunhado o termo “rurbano”.  

Como aponta Maria da Glória Gohn (2000, p. 103–104), “[...] não é mais possível 

entender o mundo rural sem referenciá-lo ao mundo urbano, aos processos que ocorrem 

neste último”. A autora destaca um cenário em que  

[...] “o mundo rural” vive os efeitos da globalização, onde as fronteiras 
entre o urbano e o rural já não são tão nítidas; onde o controle e  a  gestão  

                                                
24 Depoimento feito no encerramento do Seminário Brasil rural na Virada do Milênio – Encontro de 
Pesquisadores e Jornalistas, promovido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), 
pela Escola de Comunicação e Artes, pelas unidades da Universidade de São Paulo e pelo Núcleo de Estudos 
Agrários e Desenvolvimento Rural, órgão de pesquisa vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – e 
realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2001 [BORIN, Jair; VEIGA, José Eli (Org.), 2001]. 
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de vários processos sociais se localizam no urbano; onde a hegemonia na 
condução de inovações tecnológicas não estão apenas nas mãos das 
clássicas elites agrárias, mas estão também nas de um movimento social e 
de algumas pequenas empresas ou sistemas de produção inovadores, que 
trabalham em sistemas cooperativos [...].  
 

Dentre esses sistemas de produção inovadores e sistemas cooperativos indicados 

por Maria da Glória Gohn (2000), estão os trabalhadores sem-terra que lutam pela reforma 

agrária (RA). Nesse aspecto, Luiz Bezerra Neto (1999) – militante político e partidário da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) no Estado de São Paulo, do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST) e do Partido dos Trabalhadores (PT), é esclarecedor no que 

se refere à reforma agrária no Brasil e ao movimento dos sem-terra. No dizer desse autor, a 

luta pela terra e os mecanismos utilizados para este fim não são novos e não foram 

iniciados pelo MST. Conforme aponta, vários movimentos de camponeses/as foram 

organizados em entidades como a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do 

Brasil (Ultabs), o Movimento de Agricultores Sem-Terra (Master) e as Ligas Camponesas, 

cujo movimento foi o que mais influenciou o MST, uma vez que entre 1950 e 1960 

desenvolveram importante papel na luta contra o latifúndio no interior do Nordeste. 

No final da década de 70, após a fundação da Comissão Pastoral da Terra, em 1975, 

e as greves do ABC paulista, camponeses/as sentiram-se estimulados/as a lutar pela terra e 

iniciaram seu movimento no Rio Grande do Sul. Em 1979, foi fundado o MST, cuja sigla 

foi consolidada em 1984, no 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

realizado em Cascavel (PR). 

Luiz Bezerra Neto (1999) analisa que nessa época a concentração de terras 

aumentou e que, devido à modernização da agricultura, houve um acréscimo no número de 

trabalhadores/as rurais expulsos do campo. Segundo ele, os sem-terra são trabalhadores/as 

que lutam pela reforma agrária (RA) seguindo os métodos do MST. O autor lembra, ainda, 

que nem todos/as os/as trabalhadores/as que não possuem terras podem ser considerados 
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sem-terra, e que não é só o MST que luta pela RA no país, pois, a partir da década de 90, 

surgiram muitos movimentos paralelos sem nenhuma ligação com o MST:  

 
A expressão “sem-terra” designa a condição de uma determinada 
categoria de trabalhadores que, tendo sua origem no campo, foram 
obrigados a deixá-lo ou, ainda, trabalhadores que continuam habitando no 
campo, mas como assalariados ou mesmo numa relação não capitalista de 
produção. Para o MST, são considerados trabalhadores rurais sem-terra 
todos aqueles trabalhadores que, tendo origem no campo, por qualquer 
motivo foram expulsos dele e que para ele pretendem retornar. [...] É esse 
contingente de trabalhadores desempregados ou subempregados, que 
perambula pelas cidades à procura de empregos, que o MST quer 
introduzir em suas fileiras. Além desses, há muitos trabalhadores que, 
mesmo habitando na cidade, trabalham na roça como assalariados do 
campo, na condição de “bóias-frias”. (BEZERRA NETO, 1999, p. 20–22).  

 

Essa citação reforça o significado da expressão sem-terra, relacionando-a à origem 

dos/as trabalhadores/as. Porém, com a industrialização do campo, um grande número de 

trabalhadores/as rurais veio para a cidade e, na visão do MST, a expressão foi estendida, 

também, a estes trabalhadores/as, ampliando a atuação do movimento e sua importância no 

contexto nacional. Segundo Luiz Bezerra Neto (1999), o MST é o mais importante 

movimento popular brasileiro, por ser de âmbito nacional, uma vez que os outros 

movimentos que o antecederam eram regionais e fragmentados. O autor diz ainda que o 

MST defende a necessidade da reforma agrária (RA) para modificar a estrutura da 

propriedade da terra, dando-lhe um caráter socialista. 

Entretanto, para ele, esse discurso é contraditório, pois ao lutar por uma sociedade 

socialista, que rompe as barreiras do direito de propriedade, o movimento aceita e defende 

a pequena propriedade rural e contribui, assim, para fortalecer as relações capitalistas de 

produção no campo. Quando assentados/as administram sua terra como propriedade 

individual, contrariam um dos objetivos do MST: o trabalho e o convívio em coletividade – 

o que, para o movimento, representa o caminho ao desenvolvimento de uma sociedade 

democrática e igualitária. 
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Nessa perspectiva, Maria da Glória Gohn (2000) afirma que, nos anos 90, o MST fez 

uma revisão em seus fundamentos ideológicos: passou a adotar um discurso menos radical 

a fim de introduzir novas reivindicações à pauta tradicional de trabalhadores/as rurais, 

inicialmente restrita à luta pela terra para nela morar e produzir. Atualmente o MST 

reivindica o acesso ao crédito, o apoio técnico aos assentamentos e a organização do 

trabalho em cooperativas de produção. 

 

 

2.2 O Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho  

 

 

Encontrei no assentamento o inusitado: imaginava-o como um aglomerado de 

pequenas casas e, no entanto, deparei-me com a beleza da casa da sede da fazenda, 

imponente no seu estilo colonial, com varanda e janelas imensas, a nos lembrar um tempo 

áureo que já se foi. A casa, branca e alta, tem janelas e portas azuis, 12 cômodos grandes e 

bem arejados – devido às janelas altas. O piso é de madeira nos quartos e nas salas, e de 

ladrilhos de cimento colonial nos banheiros e varandas. Descobri que, anteriormente, os 

vitrais portugueses das janelas eram vermelhos e azuis. Junto com os lustres, esses vitrais 

foram quebrados por ocasião da ocupação da fazenda pelos sem-terra. Dos móveis antigos 

que diziam existir, restam dois armários que originalmente serviam para guardar as armas 

dos antigos proprietários, mas hoje estão na cozinha e são usados para guardar os 

alimentos. No alpendre, ainda há um grande banco de madeira sustentado por antigas rodas 

de carro de boi. 

De um lado, a casa é rodeada por currais antigos, casa de queijo, várias casinhas e 

um barracão; do outro, uma bica coberta por uma varanda completa o visual que compunha 

a paisagem ao redor dos casarões das fazendas antigas. Ao fundo, ficam as mangueiras.  
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O casarão serve como ponto de referência e espaço comunitário para reuniões de 

assentados/as – sejam de trabalho ou festivas. Nesse espaço, e também sob as mangueiras 

ao fundo da casa, são realizadas as reuniões dos membros da Associação Nova Santo 

Inácio e Ranchinho (Ansir), bem como a festa anual promovida pela associação no dia 19 

de maio, data em que comemoram a posse da terra. Em volta da sede, podemos ver a 

grande extensão de terra referente às duas fazendas – a Santo Inácio e a Ranchinho –, 

desapropriadas e divididas em lotes para assentar os sem-terra.  

Fiquei surpresa ao constatar que os lotes eram pequenos sítios, iguais aos 

tradicionais, com cerca, vacas, plantações... Cada família assentada no seu canto, na sua 

vidinha. Durante as várias visitas que fiz ao assentamento, observei os cuidados de 

alguns/mas assentados/as com a terra. Em determinados lotes, encontrei plantações de 

pimenta, mandioca, verduras, espaço para a pastagem e ricos pomares, comprovando a 

ligação de seus donos com a terra e, de certa forma, o cumprimento dos objetivos do 

assentamento: desenvolver a agricultura familiar. Em outros, não há nenhuma plantação de 

árvores em volta da casa, muitas vezes só o pasto – talvez porque os lotes difiram na 

qualidade do solo. Há, ainda, aqueles em que encontrei lavouras de cana-de-açúcar e de 

soja, cultivadas por pessoas estranhas ao assentamento devido ao arrendamento dos lotes, 

uma vez que muitos/as assentados/as preferiram arrendar a terra com que tanto sonharam e 

lutaram para conseguir a cultivá-la – muitos porque não têm recursos financeiros para isso. 

Deparei-me com lotes bem cuidados, com casas grandes, outras mais simples, mas 

de alvenaria e providas de certo conforto material. Em alguns lotes, havia apenas pequenos 

ranchos cobertos de plástico, nos quais, porém, não faltava a antena parabólica. 

Acreditava que o assentamento poderia propiciar uma vida em parceria, em função 

da proximidade do espaço e da ideologia comum ao grupo. No entanto, percebi um grande 

distanciamento entre moradores/as, devido a interesses particulares, embora pesquisa 
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anterior realizada neste mesmo assentamento25 tenha indicado que, de início, por ocasião 

da organização do assentamento, os interesses eram comuns. 

As estradas, ora empoeiradas, ora barrentas, formam um labirinto que recorta a 

grande extensão de terra das antigas fazendas Santo Inácio e Ranchinho, que deram origem 

ao assentamento. 

 Pesquisando a história do assentamento, descobri que a ocupação das fazendas 

Santo Inácio e Ranchinho resultou de um movimento iniciado em 1989 por 

trabalhadores/as rurais de Iturama (MG), município próximo a Campo Florido. Nesse 

mesmo ano e no mesmo município, ocorreu a primeira ocupação – na fazenda Colorado –, 

de onde as famílias foram despejadas. Em seguida, os integrantes do movimento 

acamparam às margens da rodovia BR-497 e, depois, ocuparam a fazenda Varginha, da 

qual as famílias também foram despejadas, em um processo caracterizado por diversas 

ações de violência policial contra ocupantes, suas mulheres e crianças.  

Isso forçou o Incra a dar respostas urgentes no que se refere ao atendimento dessas 

famílias e, assim, teve início um lento processo de desapropriação, que culminou com a 

ocupação das fazendas Santo Inácio e Ranchinho – em maio de 1993 – e a desapropriação 

– em 1994 –, por meio da criação do Projeto de Assentamento Nova Santo Inácio e 

Ranchinho (PA), o qual assentou 115 famílias26, que, por deliberação dos próprios sem-

terra, foram aquelas que participaram de todo o processo de luta pela terra. 

O Projeto de Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho (PA), criado pela 

portaria  Incra  nº  392,  de  26  de maio de 1994, conta com uma área de 3.958,62 hectares,  

que  compreendem  as  áreas  de  reserva  coletiva,  áreas  destinadas  à  sede da Ansir  e da  

                                                
25 Projeto Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, Campo 
Florido (MG), desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Uberaba, com financiamento do CNPq, 
processo nº. 520650/000. 
26 Conferir mapa do assentamento no Anexo A, p. 156. 
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Escola Municipal Santa Terezinha. O assentamento localiza-se a 12 quilômetros da cidade 

de Campo Florido (MG), seguindo-se pela BR-262, município situado na microrregião 

homogênea de Uberaba, mesorregião do Triângulo Mineiro.  

Criada em 1993, a Ansir assegura a representação jurídica da população do 

assentamento e tem participação efetiva na organização da PA. Sua atuação não se restringe 

apenas a questões reivindicatórias, mas também à formulação de propostas de organização 

do processo de produção, que ressaltem o trabalho coletivo e as experiências associativas. 

Essa associação organizou a população do assentamento em oito grupos de 

produção, por critérios de parentesco e afinidade, e dividiu os lotes por sorteio, 

distribuindo-os em oito grandes áreas, de acordo com o grupo de produção. 

Posteriormente, cada grupo dividiu sua área entre as famílias correspondentes a cada um 

dos oito grupos de produção. 

 

 

2.3 Personagens adjuvantes27: narradores/as e suas narrativas 

 

 

O grande narrador tem sempre suas raízes no povo, 
principalmente nas camadas artesanais.  
                                                            WALTER BENJAMIN 
 

 

Como narradora protagonista28, lanço meu olhar sobre os fatos acontecidos, registro 

minhas percepções, meus sentimentos e meus pensamentos. Aqui, darei voz a muitas 

pessoas, porque não contarei esta história sozinha.  Ao narrar minha experiência,  

                                                
27 Segundo Benjamin Abdala Junior (1995), personagem adjuvante não é a personagem coadjuvante – 
designação comum nas narrativas dramáticas (cinema, teatro, telenovela) e que se refere a um ator que 
desempenha papel secundário.  
28 Também para Benjamin Abdala Junior (1995), personagem-protagonista é a personagem central da 
narrativa, o sujeito da ação. Ela é o foco de interesse da história, e o discurso narrativo se organiza em função 
do desenvolvimento de seu conflito. 
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entrelaço-a com a história de pessoas que, comigo,  narraram  as   suas. Como dizia Walter 

Benjamin (1985, p. 221):  

[...] o narrador [...] pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida 
que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a 
experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima 
aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua 
dignidade é contá-la inteira.  
 

A fim de recuperar a arte de narrar e a faculdade de intercambiar experiências, 

procuro entrelaçar a sabedoria de narradores/as antigos/as – que conhecem em 

profundidade as histórias que contam – a esta narrativa não como uma informação ou um 

relatório, mas – diria Benjamin (1985, p. 205) – mergulhando “[...] a coisa na vida do 

narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 

narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso”.  

Dando início ao trabalho de campo correspondente ao primeiro eixo da pesquisa e 

utilizando-me de uma abordagem etnográfica (LUDKE e ANDRÉ, 1986), busquei o contato 

direto com o ambiente e as personagens pesquisadas, sobretudo por considerar a 

importância dos/as narradores/as. Isso porque, segundo o etnólogo Pegg (1970, apud 

NÓVOA, 1999, p. 66):  

As pessoas que cantavam as canções eram mais importantes que as 
próprias canções. [...] A canção é apenas uma pequena parte da vida do 
autor e a vida foi sempre algo de fascinante. Não poderia compreender as 
canções sem saber alguma coisa sobre a vida do cantor. [...] Eu 
necessitava de saber o que as pessoas pensavam acerca das canções, que 
papel desempenhavam na sua vida e na vida da comunidade. [...] À 
medida que conseguia conhecer os cantores, conseguia conhecer e 
compreender melhor as suas canções. 

 

Para conhecer melhor tanto os/as narradores/as que construiriam esta narrativa 

comigo quanto o contexto físico-social em que vivem – casas, famílias, histórias, sonhos, 

jeito de viver e o sentido que dão à vida –, realizei, durante o primeiro semestre de 2002, 

entrevistas semi-estruturadas com 30 moradores/as do assentamento: pessoas idosas, 
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consideradas grandes contadores/as de histórias pela comunidade; líderes do assentamento 

e também pais e mães de alunos/as matriculados/as na 1ª série do ensino médio da Escola 

Família Agrícola 19 de Maio. 

Registrei histórias que vão do trágico ao sublime. Encantei-me com contadores/as e 

suas histórias. São pessoas muito simples, narradores natos: o jeito de falar, as crenças, os 

costumes e os valores dão expressividade às histórias que narram. Essas pessoas são 

exemplos de garra, persistência e de como acreditar num sonho e lutar por ele. Antes, a 

luta pela terra; hoje, pela formação e educação de filhos/as. 

 

 
Figura 2 – Mulheres do assentamento com a pesquisadora 

(Foto:  Mirza Maria Cury Diniz de Freitas, 21 de março de 2002) 
 

Comecei minhas entrevistas com um grupo de mulheres que buscavam recuperar as 

tradições artesanais da comunidade29.  O  grupo  era  composto por Bete, dona Maria, Cida,  

                                                
29 As atividades desenvolvidas por esse grupo de mulheres foram propostas pela pesquisa Práticas culturais e 
práticas educativas: uma experiência no Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, coordenada pela 
professora dra. Célia Maria de Castro Almeida. 
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Kássia, Rosana Moura e Rosana Rocha, que se reuniam na casa de Branca, uma das líderes 

do assentamento. Devido à facilidade de estabelecer um primeiro contato com as pessoas 

que pretendia entrevistar, optei por esse grupo de mulheres que se reunia quinzenalmente 

para realizarem atividades artesanais, pois nele havia uma mãe de aluno da EFA e também 

líder comunitária – Branca. Esse primeiro contato também foi importante para que algumas 

mulheres do grupo me indicassem outras pessoas que eu pudesse entrevistar. 

 Sentamo-nos em um semicírculo em volta de uma mesa sobre a qual estavam 

expostos toalhinhas e panos de prato bordados, toalhas e tapetes de crochê e bonecas de lã 

que o grupo fizera e mostrava com orgulho a nós pesquisadoras30. Numa conversa em 

grupo, motivada por minhas perguntas31 sobre práticas de leitura e de contar histórias, 

falaram de seus tempos de infância, das dificuldades do serviço pesado, da educação rígida 

para algumas e da falta de estudo e de leitura. Mas todas confirmaram ter tido a 

experiência de ouvir histórias à noite, contadas por tios/tias ou avôs e avós – embora nem 

todas fossem capazes de se lembrar dessas histórias.  

Como dizia dona Maria: 

 
Olha, quando eu era criança, eu não tinha tempo pra ouvir histórias 
porque eu tinha que socar arroz no pilão. Então a minha mãe não 
deixava, mas tinha um senhor que morava com a gente, que ele sempre 
gostava de contar histórias, depois que todo mundo acabava de jantar, 
sentava lá na sala e ele ia contar as histórias. [...] Eu trabalhava muito, 
mas era muito bom. Eu não estudei muito porque meu pai dizia que 
mulher não precisava de estudo, mas eu estudei um pouco... 

 

Dona Maria afirmou que gostava de relembrar sua infância, quando seu pai tinha 

uma situação financeira muito boa: “Quando era mocinha, morava na fazenda, coisa que 

meus filhos nunca viu. Eu trabalhava muito, mas era muito bom”.  

                                                
30 O grupo de pesquisadoras era composto por mim, Mirza Maria Cury Diniz de Freitas, Marta Cândido 
Moreira, Doraildes da Silva Matos e Célia Maria de Castro Almeida. 
31 O roteiro da entrevista semi-estruturada encontra-se no Apêndice B, p. 163. 



 

 

76 

Kássia mostrou-se muito criativa e receptiva; afirmou ter o hábito de criar histórias 

para contar para seus sobrinhos. Rosana Lemes, muito tímida, falava pouco, mas ria e 

demonstrava prazer em estar com o grupo. Bete e Cida disseram não se lembrar de 

nenhuma história. 

Branca e a filha – Rosana Moura –, sempre muito falantes, participaram ativamente 

dessa entrevista coletiva. Branca disse saber muitas outras histórias, inclusive histórias da 

literatura de cordel, repassadas por seu pai, que, segundo ela, era um exímio contador de 

histórias: 

Meu pai dava um tom tão especial pra coisa que a gente ficava 
encantada, as histórias eram literatura de cordel, histórias nordestinas, 
tinha de tudo, aquilo a gente achava muito bom. Enquanto se contava as 
histórias, sempre rolava um cafezinho. 

  

As mulheres mais velhas disseram que, quando crianças, ouviam histórias de 

assombração; as mais novas se lembravam das histórias infantis como Chapeuzinho 

Vermelho, Branca de Neve. 

Era curiosa a forma como os/as narradores/as, tios/tias ou avôs/avós me contaram 

que a mãe – vista como uma figura autoritária e trabalhadeira – raramente contava histórias 

para os/às filhos/as. Impressionei-me com a rigidez de uma educação patriarcal, explicada 

por dona Maria: “Eu não estudei muito porque meu pai dizia que mulher não precisava de 

estudar, porque não ia fazer negócio, era só cuidar da casa, então não precisava de 

estudo[...]”. 

Nesse primeiro encontro, foram-me sugeridos nomes de alguns/mas narradores/as 

que, segundo o grupo, conheciam muitas histórias do imaginário popular. Além dessa 

primeira entrevista, realizada de forma coletiva, entrevistei 32 pessoas: 11 homens e 21 

mulheres, dentre os quais, 22 eram pais, mães e moradores do assentamento e os 10 

alunos/as da EFA. Do total de entrevistas, aproveitei 12 – de 4 homens e 8 mulheres; 
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desconsiderei as demais por não trazerem contribuição relevante aos objetivos da pesquisa. 

(cf. Apêndice F, p. 168–194.).  

A seguir, apresento brevemente meus/minhas entrevistados/as, organizados/as em 

dois grupos. No primeiro, estão os que mencionaram histórias do imaginário popular na 

entrevista: dona Maria Galante, dona Clarice Rosa, senhor Carolino dos Santos, dona 

Olídia Rosa Barbosa, dona Suelene Aparecida Cordeiro e dona Marina Celestina da 

Conceição. No segundo, estão entrevistados/as que apresentaram uma fala de caráter 

acentuadamente ideológico32, enfocando histórias da vida, especialmente aquelas 

relacionadas à luta pela posse da terra. São eles: senhor Barroso Galante, senhor Nêgo, 

dona Luzimar, dona Maria Messias e dona Lucilene Borges. 

As entrevistas seguiam um roteiro: eu perguntava se eles ouviram histórias na 

infância, quais eram essas histórias e quem as contava; a seguir, perguntava sobre a leitura: 

se sabiam ler, se tinham o costume de ler e qual o tipo de texto preferiam ler. 

Tentarei descrever alguns desses/as narradores/as, embora saiba que as palavras são 

insuficientes para expressar toda beleza e as nuances da linguagem oral e da experiência 

que vivi ao entrevistar essas pessoas.  

                                                
32 Segundo Eni Pulcinelli Orlandi (1996, p. 53–54) um texto é atravessado por várias posições do sujeito que 
correspondem às diversas formações discursivas. A autora utiliza a palavra sujeito retomando Pêcheux 
(1975), com o sentido de sujeito afetado pela ideologia. Do ponto de vista da ideologia, a constituição do 
sujeito não é homogênea, fazendo surgir as diferentes posições do sujeito, representadas no texto pelas 
marcas que atestam a relação do sujeito com o seu dizer e, através dele, com o mundo. Na perspectiva das 
teorias da enunciação o sujeito se apropria da subjetividade definindo-se como “eu” e a um parceiro como 
“tu” (BENVENISTE, 1976). Na perspectiva da análise de discurso, as marcas são pistas que não são 
encontradas diretamente, pois o que elas significam não está evidente no texto. É preciso teorizar para atingir 
o sentido. É preciso analisar os processos de produção. Quando o sujeito se constitui como autor ao constituir 
um texto, podemos observar os efeitos da ideologia que produz a aparência da unidade do sujeito e a da 
transparência do sentido. Esses efeitos funcionam como “evidências” que, na realidade, são ilusões 
produzidas pela ideologia. 
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D. MARIA GALANTE 

 

 

Figura 3 – Dona Maria Galante com a pesquisadora 
(Foto: Mirza Maria Cury Diniz de Freitas, 18 de abril de 2002) 

 

 

Dona Maria Galante, uma simpática velhinha de cabeça branca, recebeu-me muito 

bem. Com toda humildade, parecia envergonhada por causa da poeira que havia na sala: 

começou a limpar e a arrumar a posição de um bonito retrato dela e o marido, enquanto 

contava sobre sua vida e a morte dele. Mesmo tendo morrido há três anos, tudo parecia 

muito recente a ela, que acariciava o retrato enquanto contava como o marido morrera.  

Depois de falar de sua infância difícil na Bahia, onde foi deixada com umas tias 

antigas por sua família ter se tornado retirante, procurou relembrar algumas histórias que 

dizia serem “redobradas” (longas); disse “que não aprendia todos os detalhe”, ou seja, 
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todos os atos em seqüência. Com sua fala mansa, parando, rememorando, contou-me 

histórias interessantes, como a do padre que “quis se aproveitá da moça” sua afilhada. 

Depois, lembrou-se da história contada pelo pai sobre um rei que proibia o povo de falar 

“Viva Deus” e exigia que as pessoas dissessem “Viva o rei e nada mais”. 

Dona Maria Galante disse ter contado algumas dessas histórias aos seus/suas 

filhos/as, mas que hoje não adiantava mais relembrá-las, pois os familiares estão mais 

interessados na televisão e não lhes sobra tempo para ouvi-la: 

A gente contava, mais eu num mim lembro. Porque depois que cumeçô 
essa histora de rádio, televisão, a gente num tem tempo de contá as 
coisa, né? [...] Num sobra um tempo pra contá essas coisas assim 
quanto ta ... essas histora antiga, [...] às vezes eu tento, mais passa, eu 
esqueço. A hora que tá assistino, a gente lembra, tá ocupado. Outra hora 
tá assistino uma televisão, uma novela, um jogo, uma coisa e aí vai 
passano, né? 

 

Na declaração simples de dona Maria, é possível perceber um dos efeitos da 

globalização apontado por Michel de Certeau (1994), Stuart Hall (1997), Peter McLaren 

(2000), Antônio Flávio Barbosa Moreira e Elizabeth Fernandes de Macedo (2002), bem 

como a morte do narrador anunciada por Walter Benjamin (1985): a nova geração não 

valoriza os saberes de outrora. 

 

D. CLARICE ROSA 

 

Uma visita muito agradável e proveitosa foi a que fiz à dona Clarice Rosa, esposa 

do senhor José Messias, filho de dona Maria Messias (outra entrevistada) e um dos líderes-

fundadores do assentamento; também foi o primeiro a enfrentar a oposição de 

companheiros/as ao arrendar suas terras para a plantação de cana. Senhor José Messias é o 

embaixador da Folia de Reis e organizador da festa anual que comemora o aniversário do 

assentamento, em 19 de maio.  
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Figura 4 – Dona Clarice, o filho Israel e a pesquisadora 
(Foto: Mirza Maria Cury Diniz de Freitas, 4 de julho de 2002) 

 
 
 
Dona Clarice é uma excelente contadora de histórias. Muito agradável, convidou-

me para sentar num banco de cimento no canto da sala. Seu filho mais novo – Israel – nos 

fez companhia. Enquanto tomávamos café, contou-me várias histórias de assombração que 

diz ter repassado aos seus três filhos: Arimatéia, Ariclenes e Israel. A conversa com dona 

Clarice fluiu naturalmente. Ela é uma narradora à moda benjaminiana: conta aquilo que 

ouviu de quem presenciou. Contou-me uma versão da mula-sem-cabeça relatada a ela pela 

mãe (cf. Apêndice F, p. 176–177), história que disse ter acontecido com uma moça 

chamada Mafalda, vizinha de sua avó: 

Então ela diz que tinha uma moça conhecida deles lá, disse que virava a 
mula-sem-cabeça. Então, quando era assim, por exemplo, época assim 
de Quaresma, essas coisas, então ela saía e ficava numa encruzilhada e 
dizem que de repente escutava aquele barulhão, sabe?  

 

Relatou também uma versão da história do lobisomem contada por seu pai. Vale 

apreciar o suspense criado pela contadora neste trecho: 

Aí, diz que esse homem saía direto, assim quando era época de Semana 
Santa, das Dores, sabe? Saía escurecendo e quando chegava era pra 
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base de duas, três horas. Aí o momento que ele sumia assim, aí já 
escutava lá no primeiro vizinho uma cachorrada correndo atais, sabe? 
Aquela bagunceira de cachorro e ele na frente daquele barulhão. Aí diz 
que ele entrou [...] geralmente, antigamente usava muito casa de pau-a-
pique, né? Aquelas casa assim muito esbarriada, aquelas porta de enfiar 
us paus assim, não sei se você chegou a alcançar? 

 

O jeito simples de dona Clarice conversar e a forma cativante com que contava as 

histórias criam um clima mágico. Deve ter aprendido com a mãe, que, segundo ela, “[...] 

contava essas histórias com muita perfeição, sabe?”. Disse também achar importante falar 

das experiências difíceis da época do acampamento: segundo ela, seria uma forma de 

educar os filhos para a vida, assim como seus pais contavam histórias de assombração para 

que filhos/as não saíssem sozinhos, ou como forma de transmitir um conselho. As histórias 

sobre o MST, ela conta para que os filhos saibam o quanto sofreram para conseguir as terras 

e aprendam a valorizá-las:   

[...] então hoje a gente passa pra eze [os filhos] o quê? Nóis sofreu tudo 
isso, meus fio, pra deixá [...] Tem que fazê pra eze, né? O futuro é deze, 
né? Ensiná? Nóis sabe passá pra eze trabaiá, ensina neguciá, ensina 
eze conversa co’zoto, entendê o zoto, recebê, do modi do oto pagá, nóis 
ensina esse tipo de coisa, os estudo, né? Ser uma pessoa que sabe 
entrá e saí de qualquer lugar, então isso aí a gente passa pra eze direto, 
né? [...] Então, por que que a gente passô por isso, a finalidade, por que, 
né? Pra dexá eze com passado, né? 

 

Simples e belas, suas palavras retratam a sabedoria popular, o jeito de ser, pensar e 

se expressar do povo interiorano: é a experiência usada para dar conselhos, transmitir 

ensinamentos da vida à nova geração. À moda benjaminiana, pais/mães contam para 

filhos/as experiências vividas; transmitem a sabedoria adquirida em conselhos que alertam 

para a vida e preparam para o futuro – enraizando-os no saber do passado, diria Walter 

Benjamin (1985). Como bem lembrou dona Clarice: “Pra dexá eze com passado, né?”. 

  

SR. CAROLINO DOS SANTOS E D. DELVINA 

 

Cheguei à casa de seu Carolino (Calu) e de dona Delvina logo após o almoço. Ele 
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colhia pimentas sob um sol intenso. Olhando ao redor, observei o cuidado com as plantas, 

a variedade de flores e frutos – tudo realçava a forte ligação da família com a terra:  

Graças a Deus agora nóis tá mais tranqüilo, tamo morando num 
lugarzinho bão, num tem assim violência, aqui não tem assim roubo, 
assim e casa que nem a gente vê na cidade, uma casa hoje é roubada, 
amanhã é a outra, dispois é outra, né? Nóis aqui não, graças a Deus, 
0nóis não tem isso aqui. É muito assim, muito calmo. É muito tranqüilo. 
 
 

 

Figura 5 – Senhor Carolino dos Santos (Calu), Dona Delvina e a pesquisadora 
(Foto: Marta Cândido Moreira, 4 de julho de 2002) 

 

 

 Senhor Calu e dona Delvina são os pais de Gizele, aluna da Escola Família 

Agrícola 19 de Maio. 

São um casal muito simpático e falante. Contaram-me histórias interessantíssimas 

da infância e do período de acampamento. Ficou evidente que usam as histórias de suas 

lutas como exemplo, para educar as filhas, fazê-las pensar e valorizar a terra. Do repertório 

tradicional, dona Delvina contou uma versão diferente da mula-sem-cabeça, e senhor Calu, 

uma história do lobisomem. Como contador benjaminiano – narra o que sabe por 

experiência –, disse ter visto o lobisomem: 



 

 

83 

Ele foi mudando, ele foi mudando de feição, ele foi mudando de feição e 
ele foi, a cabeça foi arredondano que nem era mais di cachorro. Ele foi 
ficando, transformando em pessoa memo e quando sortaro ele, ele era 
gente normalzim que nem nóis. [...] Isso é uma coisa, gente, que 
sinceramente eu, quando vejo muitas coisas, muita, já vi muita gente 
falá: “num existe lobisomem, num existe mula-sem-cabeça”, eu, 
sinceramente, eu já vi, eu nem temo, eu num temo, [...] mais só que essa 
coisa eu já vi, o que eu vi eu nem esqueço de jeito nenhum, morro 
alembrando. O que eu sei te falar é isso que eu vi, esse eu sei di certeza, 
que eu vi junto com meu pai, e esse outro eu vi em Nova Canaã, perto 
da Santa Fé do Sul, coisa que foi original que até hoje quem foi lá tem o 
seu Zé Roseno, tem o seu Chico, seu Francisco do Bar, nóis tava tudo 
junto lá. Isso num tá, isso aí vai tá mais ou menos na base duns 35 
homens mais ou menos tava. 
 
 

D. OLÍDIA ROSA BARBOSA 

 

Visitei também dona Olídia Rosa Barbosa – mãe de Elias, outro aluno da Escola 

Família Agrícola 19 de Maio –, que me recebeu na varanda do fundo da casa. As tábuas de 

bancos e cadeiras de sua casa são branquinhas, e ao redor tudo é muito limpo; suas vasilhas 

de alumínio brilham. Em volta, um rico pomar circunda uma casa grande de alvenaria, com 

carro na garagem: parecem bem situados financeiramente em relação aos demais 

assentados. 

 

  
 

Figura 6 – Dona Olídia Rosa Barbosa, com a pesquisadora 
(Foto: Elias Rosa Barbosa, 5 de julho de 2002) 
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Dona Olídia me pareceu estar muito à vontade: serviu-me água, um cafezinho e boa 

prosa. Filhos/as e vizinhos/as que ali estavam também se sentaram para ouvi-la contar 

histórias do imaginário popular e falar das travessuras da infância:  

A minha mãe era inimiga de nóis cumê jatubá. [...] Aí, nóis cumia e 
minha irmã falava assim: “Nossa! E agora pra nóis chegá lá e ri pra 
mãe?”. [...] “Não, Maria, sabe o qui nóis vai fazê? Nóis passa areia nus 
dente”. Nóis pegava assim, trancava os dente e nóis chegava areia nos 
dentre pra rancá o jatubá. [...] Quando chegava lá, minha mãe falava 
assim: “Ceis tava no pé de jatubá?” [...] Dexa eu ver os dente docêis?”. 
Nóis ficava assim, quereno mostrá os dente, quereno não, com medo de 
tê um poquinho de jatubá, né?, nos dente. 

 

Dona Olídia contou-me uma versão diferente da história do lobisomem e relembrou 

festas da infância como a do Boi Zebu – que acontecia no mês de junho, na colônia São 

João do Bonito, norte de Minas. 

 

 

D. SUELENE APARECIDA CORDEIRO 

 

 

 
Figura 7 – Dona Suelene Aparecida Cordeiro com a pesquisadora 

(Foto: Mirza Maria Cury Diniz de Freitas, 5 de julho de 2002) 
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Dona Suelene parecia ser uma profunda conhecedora de histórias tradicionais, além 

de saber contá-las bem. Vestida à vontade – calça, camiseta e boné com a aba desfiada –, 

sentou-se à minha frente, cruzou as pernas e me encantou com seus contos. Relembrei de 

minha infância ao ouvir Suelene Aparecida Cordeiro contar as histórias do Surrão, da 

princesa e a da velhinha da cabaça (cf. Apêndice E, p. 192–193) – contadas por minha mãe 

e que eu já havia esquecido:  

Aí a menina foi tomá banho no córrego. Foi uma, duas, três vezes, e 
nada aconteceu. Na de quatro veis, apareceu esse Surrão, esse bié, 
esse trechero. Pegô, catô um saco: “Entra aqui dentro”. A menina entrô 
dentro do saco, ele amarrô, e tacô nas costas. 
 

 

DONA MARINA CELESTINA DA CONCEIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 08 – Dona Marina Celestina da Conceição 

(Foto: Marlene Ribeiro da Silva Graciano, 23 de agosto de 2002) 
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Dona Marina, uma senhora bem velhinha, me contou histórias e rezas interessantes, 

inclusive um refrão que era usado nas rodas de contação de história para finalizar uma e 

dar a vez a outro contador, que dará seqüência à narração. Valeu a pena insistir e esperar 

dona Marina buscar na memória o que já estava quase esquecido. Dentre outras, contou-me 

uma versão brasileira de João e Maria, contextualizada de acordo com o estilo de vida 

interiorano.  

Com jeito doce, entre muitas pausas, dona Marina forneceu-me com sua fala um 

rico material para estudos lingüísticos mais aprofundados sobre a linguagem oral: 

[...] e a Maria era atentada que só veno. O João era mais quetim, a Maria 
era atentada. Era a minina-muié, era tentada. Aí, ela chego lá a véia tava 
fazeno biju. Aí foi falo assim: “chi, vamo robá o biju da veia pra nóis 
cume?”. 

 

 

SR. BARROSO GALANTE 

 

 

Senhor Barroso formou-se em Filosofia e sempre atuava em movimentos sociais 

ligados à igreja. Hoje faz parte da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra, em que desenvolve um trabalho de conscientização em assentamentos de todo o 

país, reforçando a integração e militância política de assentados/as. O discurso é marcante, 

repleto de efeito: “a gente faz filosofia”, “só a luta traz a vitória”, “a luta faz a lei”. Foi 

interessante ouvi-lo explicar como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra vê a 

educação, como os sem-terra treinam as crianças nos períodos de acampamento, 

preparando-as para o discurso político, e como esta prática pode contribuir para 

desenvolver a linguagem oral e a capacidade de expressão das crianças. 

A luta parte da necessidade imediata. Se não for necessidade imediata, 
não mobiliza ninguém. Mas, a partir daí, começa mostrar outras opções, 
né? Você faz as pessoas compreenderem minimamente a realidade. E 
nesse aspecto a educação é fundamental. A educação nos 
assentamentos, né? [...] A forma é única: a luta. Agora, a luta tem 
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momentos: momentos mais acirrados, momentos que exigem uma 
habilidade maior, questão de negociar, de parlamentar com as nossas 
autoridades, nossos governantes.  

 

 

SR. VALDOMIRO (NÊGO) 

 

 

Outra fala marcada ideologicamente foi a do senhor Valdomiro (Nêgo), que fez 

questão de contar histórias sobre sua vida. Senhor Nêgo foi trabalhador rural contrário à 

ocupação de terras dos outros; mas, depois, “com a consciência que tinha em 90”, aderiu 

ao Movimento dos Sem Terra.  

Relembrou detalhes da época difícil de acampamento em rodovias, mas disse que 

os momentos difíceis – durante três anos e meio – foram poucos em relação a tudo que tem 

hoje: “Eu acho que eu não sofri. Se fosse para passar tudo de novo, eu passava. Eu aprendi 

ser sem-terra”. 

 

D. LUZIMAR 

 

 
Figura 09 – Dona Luzimar esposa do Sr. Edivaldo 

(Foto: Marlene Ribeiro da Silva Graciano, 5 de julho de 2002) 
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D. Luzimar, esposa do senhor Edivaldo – outro líder do assentamento –, falou 

muito sobre o jogo de interesses individuais que dividiu o grupo de assentados/as em várias 

lideranças:  

Olha, a maioria que tá na liderança procura sobrevivê do movimento, 
procura vivê explorando esse pessoal que eze pega pra acampá, sabe? 
Eu sei lá, eu num sô muito a favor.  

 

 

D. MARIA MESSIAS 

 

 

 
Figura 10 – Dona Maria Messias com a pesquisadora 

(Foto: Mirza Maria Cury Diniz de Freitas, 3 de julho de 2002) 

 

Uma visita inesquecível foi à casa da benzedeira dona Maria Messias. Para chegar 

até lá, tive de caminhar muito sob um sol escaldante, atravessar pastos cheios de pragas e 

espinhos, passar por cercas de arame farpado difíceis – feitas para segurar cabritos. Nunca 

vi nada igual à casa de dona Maria: extremamente simples, espaço que é dividido com 

cabras e cabritinhos, que invadem a sala a todo momento, pisoteiam nossos pés e sobem  

no sofá. Numa parede no fundo da cozinha, um altar com muitas velas acesas e várias 
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imagens de santos – alguns com as cabeças quebradas. Dona Maria disse que esses santos a 

acompanham por muito tempo. De vez em quando, ela os recupera, colando as cabeças 

com barro. Contou-nos dos apuros que passou para protegê-los durante a invasão do 

acampamento pela polícia. 

 Fiquei impressionada. Dona Maria é uma figura paradoxal: materialmente, o grau 

máximo do nada; ao mesmo tempo, quanta magnitude, quanta grandeza, quanta paz 

espiritual. Satisfeita com a vida, agradece a Deus pelo que tem, pela comida que alimenta 

os netos. Vestida de forma simples, um vestido escuro por baixo, outro florido por cima, 

sentou-se, com toda pompa, em uma velha poltrona esfarrapada. Olhar, sorriso, modo de 

falar, segurança, postura de uma rainha em seu trono.  

Dona Maria mostrava muito prazer em nos receber. Falava muito – e muito bem, 

com boa concordância. Dominava a entrevista e não respondia diretamente ao que eu 

perguntava: queria falar – e falar à vontade. Evocava e agradecia a Deus o tempo todo. 

Repetia, com muita satisfação, que sonhava com o dia em que pudesse relatar todo o 

sofrimento e as dificuldades por que passou para alguém registrar. No fim da entrevista, 

como boa benzedeira, quis me benzer. Encerrei a entrevista abençoada por ela.  

Infelizmente, as histórias contadas por D. Maria não puderam ser trabalhadas com 

os alunos/as por se tratarem de narrativas sobre problemas familiares.  

 

 

D. LUCILENE BORGES 

 

 

Entrevistei ainda dona Lucilene Borges, mãe muita nova mas já com cinco filhos 

pequenos. Num barracão de madeira, em que os poucos móveis fazem a distribuição dos 

cômodos, recebeu-me com prazer. Contou-me histórias do Pedro Malazarte, piadas e 
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também sua sofrida vida de menina. Afirmou ter muita vontade de aprender a ler e falou, 

com orgulho, de seu marido, que estudou até a 8ª série. 

 

 
Figura 11 – Dona Lucilene com os filhos 

                   (Foto: Marlene Ribeiro da Silva Graciano, 5 de julho de 2002) 
 

 

Apesar de não dominar a escrita, contou que orienta a filha nas tarefas da escola, 

observando, comparando e corrigindo o desenho, o capricho das letras. Pareceu-me ser  

uma mãe muito amorosa com seus/suas filhos/as. Nossa conversa foi interrompida muitas 

vezes para que Lucilene pudesse acudir um menino que mexia na televisão, tomar a faca de 

outro, orientar a tarefa de outra, espantar as galinhas, buscar milho para elas, servir café... 

Em determinado momento, surpreendi-me com algo mexendo sob um monte de roupas, 

numa cama a nossa frente: era o bebê mais novo. Todo este ir-e-vir atendendo crianças e à 

lida da casa pareceu-me ser natural para ela, mulher guerreira que, mesmo tendo passado 

por tanto sofrimento, é um exemplo de otimismo:  

[...] eu apanhei muita da vida, então nóis foi sufrida, vivemo assim mais 
na roça, trabaiando, assim, junto com a minha mãe, ajudando meus pais, 
então nóis nem teve tempo assim de estudá, mesmo. [...] minha mãe 
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saía pra roça e deixava a casa pra mim, a casa era grandona, eu tinha 
dez ano, eu cuidava da minha irmã pequenininha e eu tinha que escoiê, 
socá café pra semana inteirinha, eu tinha que escoiê feijão sujo [...] 
então eu num tive tempo de estudá muito e o tempo que tive eu já nem 
aprendi, porque eu tive vários problemas. Eu bati muito com a cabeça, 
eu tive esse estrupamento [...] 

 

Com base nas entrevistas feitas com moradores/as do assentamento, foi possível 

verificar que entre eles/elas as atividades de leitura e escrita são mínimas: estão restritas às 

realizadas na escola – para os que a freqüentaram. Constatei que no assentamento a 

oralidade é a principal forma de interação, tanto nas relações informais como em reuniões 

da associação dos assentados.  

Os dados coletados através das entrevistas mostraram que as histórias da cultura 

popular e histórias relativas à vida cotidiana – em geral relativas a suas experiências como 

empregados/as em fazendas ou como bóias-frias, ou ainda ao MST – compõem o imaginário 

de assentados/as. Os entrevistados contam histórias tradicionais e clássicos da literatura 

infantil como Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. As tradicionais – sobre 

lobisomem, mula-sem-cabeça ou assombração – foram narradas em diferentes versões. 

Ouvi várias sobre lobisomem: a versão contada por dona Clarice Rosa se passa durante a 

Semana Santa: 

A minha mãe tamém, meu pai tamém contava história de lobisome. Diz 
que era um vizim deze. Diz que dia que era assim de Quaresma, 
semana santa, aí diz que a muiá desse home tinha ganhado nenê, tava 
novinho [...] 

 

Na versão de dona Delvina, o lobisomem vinha todo dia bater no “cocho da 

rapadura”. Segundo ela, para descobrir a identidade dele seria preciso dizer: “vem buscar 

sal amanhã”; no dia seguinte, o homem que aparecesse seria o lobisomem. 

Dona Clarice Rosa afirmou ter conhecido uma moça que virava mula-sem-cabeça 

na Quaresma e que, na encruzilhada, soltava fogo e fazia “aquele barulhão”. A mula era 

Mafalda, vizinha da avó de dona Clarice 
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[...] ela [sua mãe] contava que tinha um pessoal vizinho dela, então era 
menina também, crianças também, era praticamente vizinho da mãe 
dela, da minha avó. Então, ela diz que tinha uma moça conhecida deles 
lá, disse que virava a mula-sem-cabeça. Então, quando era assim, por 
exemplo, época assim de Quaresma, essas coisas, então ela saía, as 
pessoas... essa mulher saía, ela saía e ficava numa encruzilhada, e 
dizem que de repente escutava aquele barulhão, sabe? De barulhão que 
tinha algum animal correndo mesmo. Aí, de repente, diz que viam um 
monte de fogo... soltando fogo, assim, aquela coisa esquisita. A gente 
nem sabe o significado. 

 

Segundo a narradora, a moça virava mula-sem-cabeça porque tinha cometido um 

pecado: tivera um “caso” com um padre. Na opinião de dona Clarice Rosa, a história 

expressa o preconceito das pessoas: 

[...] O povo antigo era muito cheio de preconceito, né? Cheio assim de ... 
de ... sei lá ... O povo era muito preservado. Então não podia acontecer 
esse tipo de coisa que vive acontecendo hoje, né?  [...] então era o modo 
do povo falar que fulana fez isso de errado e por isso hoje ela está 
pagando. 

 

Dona Delvina contou uma versão curiosa da história da mula-sem-cabeça. Nesta, o 

filho mais velho da família tinha de batizar a sétima criança nascida na família, porque 

senão esta criança viraria mula-sem-cabeça quando morresse: 

Ah, nós falávamos: “Mas como que é mula-sem-cabeça?” E aí, minha 
mãe falava que a criança que interava a sétima criança da família, o 
mais velho tinha que batizá-la, porque senão virava a mula-sem-cabeça. 
 

Dona Clarice ainda contou sobre o costume de recolher as crianças para dentro de 

casa logo ao entardecer, por medo de assombração 

A gente ficava muito preocupado. Até hoje, quando chega a Quaresma, 
qualquer barulhinho que a gente vê, a gente fala: “Oh! É assombração!”. 
Os meninos, quando dava sete horas da noite, ninguém saía na porta.  
 

Para dona Clarice Rosa – narradora benjaminiana –, infelizmente hoje as pessoas 

não sabem contar histórias “com perfeição”, e os jovens já não acreditam mais nessas 

histórias.  

Outras histórias de encantamento compõem o imaginário popular do grupo de 

assentados/as e foram rememoradas por outras contadoras, como Suelene, Branca, dona 
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Maria Galante e dona Marina. Dentre estas, destaco a do “Cabecinha”, narrada por Silvana:  

O cabecinha era assim: tinha uma menina, conta na história, que o pai 
dela saía sempre para trabalhar. Aí tinha um homem muito mau. Ele 
falava assim: “Se você falar para o seu pai ... se você apelá ...”  e comia 
a comida que a menina levava para o pai dela. Ela mandava comida 
para o  pai dela e ele comia tudo. Ela descobria que era ele e ele falava: 
“Se você contar, de noite eu venho te matar”.  
O pai dela chegava e batia nela. E ela ficava quieta porque não podia 
falar que era o homem que comia a comida. Aí, depois, um dia ela 
resolveu contar ... ele batia demais nela e ela contou ... “se eu contar, 
pai, ele falou que vem me matar de noite ... comer eu de noite”. Aí o pai 
dela falou assim: “na hora que ele começar a falar, você cutuca essa 
agulha nas minhas costa que eu acordo”. Aí ele começou ... falava o 
nome dela e falava assim: “estou aqui na porta da sua casa”. Aí ela 
falou: “pai, pai”, e mandava essa agulha e o pai dela não acordava. [...] A 
história é muito grande, vai ... vai ... até que ele chega na beira da cama 
dela e come a menina. O pai dela não acordou e quem ficou sendo ruim 
na história foi ela, né? 

 

Dona Marina forçou a memória para buscar partes da história dos namorados Joana 

e João, que fugiam do pai da moça porque ele era contrário ao namoro dos dois. Para não 

serem capturados, quando os pais da moça apareciam, Joana e João se transformavam num 

“pé-de-fulô” e numa “beija-fulô”, num “pé de pranta” e ficava “atrepado” nela; 

transformavam-se, também, numa lagoa e num pato. Interessante nesta história são os 

refrões: 

“Minha beija-fulô, ocê num viu passá um rapaz e uma moça, não?”. 
E ela: “Não, beja, beja, beja, beja-fulô, beja, beja, nem ligo”. 
 

Com encanto, dona Marina contou: “Juão, meu pai tá já pegano nóis. Você se vira 

num pé-de-fulô, se eu mim viro em beja-fulô. Fica bejano a fulo, e ele vai priguntá: ‘Minha 

beja-fulô, ocê num viu passa um rapaz e uma moça, não?’”. 

Dona Maria também narrou uma versão diferente do clássico infantil João e Maria 

– nesta versão, os personagens recebem o nome de José e Maria. É uma bela versão, bem 

mais verossímil e bem brasileira, pois nela o pai das crianças deixa-os na floresta porque 

“vai caçá mel numa cabaça”. A adaptação à realidade brasileira também aparece em 

trechos como “a véia tava fazeno beju” e “quando foi um dia, ela feiz bolo. Feiz bolo de 

mandioca puba”. 
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Além das histórias do imaginário popular, foi notável entre moradores/as do 

assentamento a preferência por contar suas histórias da vida cotidiana. Destaco Branca, 

senhor Carolino dos Santos (Calu), dona Clarice, senhor Valdomiro (Nêgo), Lucilene 

Borges, senhor Barroso Galante e dona Luzimar. Dentre as histórias da vida que ficaram 

gravadas na memória, alguns/algumas relembraram a educação rígida dos pais, como dona 

Delvina: 

Não, cê sabe porque que eu... tinha muita vontade de lê esses livrinhos 
assim de histórias, mais cê sabe porque que qui nunca tive o gosto de ler 
assim uma história assim? Porque meu pai era daqueles tempo antigo, 
então ele não achava que escola era certa. No meu tempo mesmo 
existia uma escolinha muito longe, muito longe de casa, e ia eu e duas 
irmã minha, nóis ia nessa escola a pé, naquele maior sofrimento, mais 
ele dexô nóis sigui essa iscola só até nóis aprendê ao menos assinar o 
nome. E aí, depois que nóis aprendeu a assiná o nome e mais alguma 
coisinha mínima, aí ele já tirou nóis da escola [...] por que diz que menina 
mulher não pricisava ficar estudando não. Por que minina mulher ia 
aprender leitura? Diz que prestava só pro modo de escrevê cartinha 
depois pra macho. Era daquele tempo das inguinorânça, sabe?  
 

As narrativas das condições injustas impostas aos trabalhadores rurais foram 

constantes, como a do senhor Valdomiro: 

Assim, de ficá trabaiando pra fazendeiro, né, e tê assim, só o dia e a 
noite, né? Cê ficava a noite cê mora numa cidade né? numa vilinha que 
nem é Limeira do Oeste, é muito pequeno, não tem emprego, o emprego 
que tem é só na roça, né. Não tem outro tipo, não tem indústria não tem 
nada, então é só lavoura, [...] A gente trabalhava, ganhava pouco, né? E 
o que ganhava era a conta de comê durante a semana, a semana qui 
trabaiava era comendo, deveno, porque cê pagava o mercado uma 
semana e cê fazia uma compra fiado de novo, pra trabaiá na próxima 
semana pra pagá. Então, acho que mais era isso, né? O que tá ganhano 
tá comeno, sobra nada.  

 

A fala de dona Clarice confirma e complementa as palavras do senhor Valdomiro 

ao relatar o sofrimento por que passaram os/as assentados/as: 

Então, por que que a gente passô por isso? A finalidade, por que, né? É 
uma vida melhor porque nossa vida não foi boa. Então, sofrero no 
começo, mais agora eles vão ter, do modo do outro... a vida deze, né? 
Tranqüila, sem tê que preocupá, sem tê que pegá um caminhão cedo pra 
ir trabaiá, sem tê que tá sufocado pelo zoto, pelo patrão... Então isso 
tudo, acho que isso é muito importante. 

 

A vida difícil vivida no trabalho do campo e as agruras da época de acampamento 
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pelas estradas até conseguirem a terra almejada, também, foram relembradas. Relataram-

me, com orgulho, as lutas e a resistência do grupo, justificando o direito à terra conquistada 

e esperando de filhos/as tanto o reconhecimento quanto a valorização e a continuidade do 

trabalho de pais/mães na preservação e prosperidade dos bens. 

Narradores/as como D. Clarice Rosa, Sr. Calu, Dona Delvina e  Dona Lucilene 

comprovam a permanência de alguns narradores/as benjaminianos nos tempos modernos. 

Estes/as narradores/as do assentamento utilizam-se da sabedoria das experiências vividas 

para repassarem-nas à nova geração, através das narrativas de suas vidas ou em forma de 

conselhos, conforme Benjamin (1985), que aponta a importância das narrativas como 

forma de intercambiar os saberes. 

Constatei que os moradores/as do assentamento são oriundos de diversas regiões 

brasileiras como o norte de Minas Gerais, São Paulo, mas a maioria dos assentados é da 

Bahia. Pude perceber a importância que os assentados/as dão às narrativas ao utilizarem-

nas como forma de transmissão de suas raízes, sua cultura. Estes/as moradores/as narram 

suas histórias como forma de preservar suas origens e a identidade do grupo. 

Pude ver que muitos assentados/as mostraram-se satisfeitos com a propriedade da 

terra e deixaram de ser “sem terra”. Eles/elas continuam reconhecendo a luta dos 

“Trabalhadores Sem Terra” e ligados às orientações políticas do movimento, mas não se 

envolvem mais nas manifestações. Apenas as lideranças locais do MST continuam na 

militância do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, participando das reuniões, 

debates, encontros, atividades de conscientização e ocupação de terras por todo o país. 

Quanto aos jovens estudantes da EFA, apesar de reconhecerem e valorizarem a 

modernidade, com suas diferentes histórias, hábitos e valores, através das entrevistas e 

pelas retextualizações pude perceber que a nova geração conhece as histórias que 

compõem o imaginário cultural do grupo de assentados/as, tal a naturalidade com que 
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caracterizaram o espaço, os personagens e suas falas características das regiões de suas 

origens, enfim, os/as narradores/as e suas narrativas. 

Percebi também que os/as alunos/as se identificavam com o grupo de assentados/as 

ao valorizarem a luta pela terra, a escola e, como seus pais, a esperança de um futuro 

melhor ali, na terra conquistada.  

 

 

2.4 A problemática da educação rural no Brasil 

 

 

Uma vez que este estudo se desenvolveu num assentamento, busquei entender a 

problemática da educação rural, as especificidades e a situação atual desta no contexto 

educacional brasileiro, bem como questões relacionadas a escolas nos acampamentos e 

assentamentos rurais. 

No dizer de Sérgio Celani Leite (1999), embora a República tenha pretendido 

inserir o Brasil na modernidade do século XX, estabelecendo a escolarização como 

alavanca para o progresso, ela não procurou desenvolver uma política educacional 

destinada à escolarização no meio rural. Segundo ele, os líderes brasileiros estavam 

comprometidos com a visão urbano-industrial, prioridade no início do século. Os esforços 

políticos e administrativos foram, então, concentrados no atendimento às expectativas 

metropolitanas. A sociedade brasileira somente despertou para a educação do meio rural 

por ocasião do forte movimento migratório interno ocorrido entre 1910 e 1920, quando um 

grande número de trabalhadores/as rurais deixou o campo e rumou para áreas onde o 

processo de industrialização se iniciava. 

O ruralismo pedagógico (LEITE, 1999) – movimento para promover a fixação de 

homens e mulheres no campo, proporcionando-lhes uma escola integrada às condições 
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locais regionalistas – fundamentava-se na ideologia do colonialismo, que defendia as 

virtudes do campo e da vida campesina. Tal ideologia mascarava a preocupação com o 

esvaziamento populacional das áreas rurais, o enfraquecimento sociopolítico do 

patriarcalismo e a forte oposição ao movimento progressista urbano, além de pretender 

evitar a explosão de problemas sociais nos centros urbanos. Em 1937, a educação rural 

voltou a receber atenção do Estado Novo, porém com o único objetivo de preservar a arte e 

o folclore rurais, atendendo à ideologia desse governo.  

Sérgio Celani Leite mostra, ainda, que por volta de 1940, com o objetivo de 

implantar projetos educacionais na zona rural e promover o desenvolvimento das 

comunidades do campo, o Ministério da Agricultura do Brasil e a Inter-American 

Education Foundation Incorporation estabeleceram um convênio que permitiu a instalação 

das Missões Rurais, à custa de recursos financeiros das duas nações participantes do 

projeto e recursos humanos especiais do governo dos Estados Unidos. Em 1948, a 

American Internantional Association for Economic and Social Development (AIA) 

patrocinou a criação da Associação de Crédito e Assistência Rural (Acar) – mais tarde 

denominada de Empresa Mineira de Assistência ao Trabalho e Extensão Rural (Emater). 

Acreditou-se que o Programa de Extensão Rural conveniado entre Brasil e USA 

transformaria o trabalhador rural brasileiro em um farmer estadunidense, capaz de 

transformar sua propriedade rural em uma pequena empresa familiar, que lhe 

proporcionaria melhores condições de vida. Por fim, em 1950, foi criada a Campanha 

Nacional de Educação Rural (CNER) e o Serviço Social Rural (SSR), destinados a orientar a 

educação de base e os programas de melhoria de vida do homem do campo.  

No entanto, a campanha da CNER limitou-se a repetir fórmulas tradicionais de 

dominação, e a almejada modernização do campo apenas contribuiu para a 

internacionalização da economia brasileira. Mesmo com todas essas ações, o êxodo rural 
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iniciado na década de 1950 se avolumou em 1960. 

Também é pertinente mencionar aqui a análise das políticas educacionais para a 

educação rural no Brasil entre 1961 e 1996. Sérgio Celani Leite (1999) mostra que, em 

1961, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN – lei 

n. 4.024), a estruturação da escola rural foi deixada a cargo do Município, que, sem 

recursos humanos e financeiros, não conseguiu concretizar o que era proposto na referida 

lei. A lei 5.692/71, também, não contemplou a realidade sociocultural do campesinato 

brasileiro nem incorporou as exigências do processo escolar rural em suas orientações 

fundamentais.  

Embora a atual LDBN (lei nº. 9.394/96) desvincule a escola rural da escola urbana e 

exija daquela um planejamento interligado à vida rural, ela não explicita os princípios e as 

bases de uma política educacional para as populações do campo. Nela, prevê-se apenas a 

abertura para um calendário próprio, adequado às peculiaridades locais, e para as 

adaptações necessárias da estrutura curricular e metodologias da escola urbana para a rural. 

Com essa aparente flexibilidade, o Estado se redime da falta de comprometimento com a 

educação rural e passa a responsabilidade para os sistemas de ensino. Como as escolas 

rurais são coordenadas por dirigentes urbanos que têm como referência o ensino praticado 

na rede urbana e não se dispõem a reconhecer as peculiaridades e necessidades de uma 

educação rural, perpetua-se o desrespeito pela formação de quem mora no campo.  

Dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep), do Ministério da Educação, apontam que, em 2001, existiam no Brasil 19.399 

escolas urbanas de ensino médio e somente 821 rurais. O mesmo instituto indica que, em 

Minas Gerais, no mesmo ano, havia 2.167 escolas urbanas de ensino médio e somente 43 

rurais para este nível. Justificar esses números pela densidade demográfica, maior na zona 

urbana, é uma tentativa que não convence: é de conhecimento geral que a própria lei 
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9.424/96 – com a municipalização e a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), cuja 

preocupação maior é com a relação custo–aluno/a – levou os municípios a nuclearem as 

escolas e centralizarem o atendimento na cidade, dando preferência por transportar 

alunos/as do campo para a cidade. Como salienta Valter Morigi (2003), por medida de 

economia, as crianças e jovens do campo são obrigados a viajar durante horas em situações 

e estradas precárias para chegar à escola urbana. Lá, não têm sua cultura reconhecida e 

ainda sofrem discriminação. 

Concluí que ainda hoje a educação rural não recebe a atenção necessária de 

governantes e órgãos responsáveis por ela. Não há políticas públicas específicas para 

pessoas que vivem e trabalham no campo. Nos documentos oficiais, a educação rural 

aparece apenas como um dado que não tem força suficiente para desencadear ações que 

levem à superação dos problemas pertinentes à educação campesina.  

Algumas comunidades rurais, preocupadas com a falta de diretrizes educacionais e 

de uma política específica para a formação de cidadãos/ãs que moram no campo, tomaram 

iniciativas próprias e se organizaram em movimentos para lutar contra a exclusão e 

garantir o acesso à educação. Essas iniciativas são exemplificadas pelas Escolas Família 

Agrícola (EFAs), cujo foco é educação de filhos/as de pequenos/as agricultores/as; pela 

alfabetização de jovens e adultos, promovida pelo Movimento de Educação de Base (MEB); 

pelas escolas orientadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 

pelos movimentos voltados à educação de indígenas. Todas essas iniciativas lutam por uma 

escola vinculada à sua cultura, aos seus ideais e formas de produção para orientá-la. 

Nessa perspectiva, representantes do MST, MEB, Conselho Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) e Universidade de Brasília se organizaram em torno da promoção de eventos 
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como o Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária33 (que 

acontece desde 1997)  e  a Conferência Nacional por uma Educação do Campo (que ocorre 

desde 1988). A preocupação com uma escola rural de boa qualidade é perceptível nos 

pontos que nortearam as reflexões dos participantes do Encontro Nacional por uma 

Educação do Campo, realizado em janeiro de 2003. 

  

 

2.5 A Proposta Educativa do MST 

 

 

Valter Morigi (2003), em seus estudos sobre a proposta educativa do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), afirma que, para o movimento, investir em 

educação é tão importante quanto a ocupação de terras. Segundo Luiz Bezerra Neto 

(1999), o MST entende que a educação não se reduz à transmissão de conhecimentos 

acumulados: ela é vista como uma arma na luta contra a opressão, um instrumento moral e 

intelectual, formador da geração jovem da classe oprimida, e também base de organização 

do movimento socialista. Para o MST, diz Luiz Bezerra Neto (1999, p. 80):  

[...] a educação deve servir como meio para que o povo trabalhador da 
roça e da cidade descubra o porquê de toda exploração, do sofrimento e 
da miséria da maioria da população e o porquê do enriquecimento de 
alguns, bem como o caminho para transformação da sociedade. 
 

A proposta pedagógica do MST fundamenta-se nas orientações de Anton S. 

Makarenko (1985, p. 57, apud BEZERRA NETO, 1999, p. 86):  

 
[...] a educação não é somente a preparação de um cidadão bom ou mau, 
mas também a preparação de seu futuro nível de vida, de seu “bem-estar” 
criando condições para sua inserção na sociedade enquanto cidadão-
militante, que busca na escola a preparação para a vida.  

 

                                                
33  O grupo que promove o encontro utiliza-se do jornal “Seminário Nacional por uma Educação do Campo” 
para divulgar notícias, fotos, entrevistas, pronunciamentos e uma síntese das suas idéias e reivindicações. 
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Anton S. Makarenko (1985) compreende o homem como um ser historicamente 

situado no tempo e no espaço, um ser único, embora, para o MST, um ser “com os outros”.  

Na visão do MST, a escola deve ser um lugar tanto de estudo quanto de trabalho; por 

isso propõe intercalar aulas e trabalho. Na sua concepção, a formação de cidadãos/ãs 

começa pela prática, mas não se conclui nela: o MST reconhece que a teoria é fundamental 

ao desenvolvimento de qualquer processo formativo ou educacional, para que se construa a 

práxis em um movimento permanente de prática–teoria–prática. O MST entende que a 

escola rural deve ser pensada e organizada para o trabalho no campo, de forma a valorizar 

tanto o trabalho manual como o intelectual, e assim propiciar uma relação dialética entre 

teoria e prática – partir da prática produtiva para a prática educacional, conforme as 

orientações de Anton S.Makarenko (1985, apud BEZERRA NETO, 1999).  

Para Luiz Bezerra Neto (1999), a proposta educativa do MST, embora se 

autodenomine dialética, aponta para a utilização de uma metodologia advinda do 

existencialismo cristão de Paulo Freire, na qual temas geradores levam o educando a tomar 

consciência e adotar uma postura crítica frente à realidade.  

Na proposta educativa do MST o estudo dos conteúdos se dá por meio de uma 

abordagem interdisciplinar centrada em eixos temáticos. Estes – tais como trabalho, 

reforma agrária, organização e cooperação – partem e giram em torno da realidade do MST, 

sobretudo em torno da reforma agrária, da cooperativa e da luta pela terra. Porém, como 

alerta Luiz Bezerra Neto (1999, p. 108), é preciso entender que 

 
[...] a metodologia utilizada nesse processo não leva necessariamente a 
uma educação crítico-transformadora, como pretende o MST, visto que 
entre educação e transformação social não existe uma relação necessária 
como querem os defensores desta propositura. 
 

A importância que o MST confere à educação é comprovada na análise de Luiz 

Bezerra Neto (1999, p. 62–63):  

A luta pela escolarização dos sem-terra é fundamental: além de se tratar 
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de um direito de cidadania, representa a possibilidade do acesso a certos 
tipos de saberes que fazem efetiva diferença na formação/educação de 
sujeitos da transformação social e da conquista da dignidade humana. 
 

Essa mesma preocupação com a formação de quem vive no campo estava presente 

na fala de um pai e líder político do Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho quando 

me informou que, durante os períodos de acampamentos pelas rodovias, os sem-terra 

tinham a preocupação de ensinar as crianças a se expressarem corretamente, por isso 

treinavam sua argumentação, simulando assembléias. De acordo com o líder do MST, o 

movimento preocupa-se em dar aos seus integrantes uma educação que os forme para viver 

em sociedade: 

Nossas crianças ficavam dois anos sem escola formal. E essas crianças 
brincavam de fazer a luta, de fazer as assembléias, de fazer o discurso 
[...] Quando elas foram pra escola formal, chegaram com uma 
defasagem muito grande da escrita. [...] Mas as professoras da cidade 
identificavam e ficavam muito admiradas com o avanço que nossas 
crianças tinham na linguagem oral. Elas viveram isso dentro do 
acampamento, brincavam de fazer discurso. Então, muitas vezes assim, 
inconscientemente, sem o conhecimento gramatical, mas tinham uma 
concordância verbal. [...] O movimento político trabalha o ser humano 
em outra perspectiva, numa outra visão de sociedade, de valores. 
Então, nosso sonho, nosso desejo seria poder trabalhar o homem com 
um todo. Não seria pra apenas sobreviver, apenas por um pedaço de 
terra. (SR. BARROSO GALANTE)  
 

O reconhecimento da escola como o lugar onde se adquire a educação, considerada 

um valor, foi uma declaração constante de pais/mães entrevistados no assentamento. 

Muitos, por não terem tido a chance de estudar, desejam ainda mais que filhos/as tenham 

uma educação escolar. Pais/mães afirmaram:  

Era uma coisa muito difícil, nóis não tinha oportunidade, sabe? Pra falar 
a verdade nem... nem o tercero ano completim, assim, eu não fiz, porque 
nóis morava num lugar assim muito difícil de estudo. Meu pai toda vida 
foi pobre, sabe? Era assim na época de colheita de algodão, ele tirava 
nóis da escola pra ajudá colher algodão [...] Aí acabava a colheita de 
algodão, nóis voltava pra escola. (DONA OLÍDIA).  
 
[...] elas têm que esforçar pra ser alguém na vida, pra elas estudá qui 
hoje elas têm tudo na mão e nóis num tinha, sabe? Vontade de estudá a 
gente tinha mais nóis num tinha oportunidade. ... então é onde que eu 
explico pra eles que eles têm que dá valor nisso [...]. (DONA LUCILENE). 
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 Por motivos políticos, ideológicos ou não, exemplificados na fala de pais e mães do 

assentamento, pude perceber, durante as entrevistas, o grande valor que atribuem à 

educação como forma de mudar e melhorar suas condições de vida. 

Para suprir as necessidades de assentados/as, o MST defende uma proposta 

educacional adequada às diferenças da realidade local, por meio da adoção de conteúdos e 

metodologias de ensino mais apropriados à realidade dos assentamentos rurais e do 

comprometimento de professores/as com as causas do movimento. Bezerra Neto (1999) 

aponta ainda que, de acordo com as especificidades do campo e a orientação pedagógica 

do MST, a escola rural necessita de um novo currículo para promover uma educação que 

valorize o saber de educandos/as, sejam crianças, jovens, adultos ou pessoas mais velhas, 

pois todos têm um conjunto de saberes, uma cultura e uma história que precisam ser 

respeitados e considerados na escola.  

Essa realidade apontada por Luiz Bezerra Neto (1999) reafirma a necessidade de 

ações do MST para sensibilizar os/as jovens a continuarem a luta de seus pais e a 

permanecerem nos assentamentos. Como aponta Maria da Glória Gohn (2000, p.117–118), 

muitos/as jovens assentados/as aspiram a trabalhar em funções urbanas: 

Os valores e as práticas culturais que assimilam e aspiram são os mesmos 
dos jovens das camadas populares urbanas: músicas (pagode, axé music 
ou alguma modalidade rock ou pop), festas de jovens, excursões à praia 
nos feriados, o uso da calça jeans, calçado/tênis etc. Em geral, participar 
de reuniões à noite ou nos finais de semana é uma tarefa vista para seus 
pais, não deles.  
 

Lutar para construir uma escola que dê a seus militantes a formação política 

necessária é a proposta do MST. Para isso, além do conteúdo regular das disciplinas, 

alunos/as que freqüentam as escolas rurais nos assentamentos e acampamentos têm 45 

minutos de discussões diárias sobre os acontecimentos de seu cotidiano, com o objetivo de 

prepará-los/las para assumir as cooperativas e associações e de formar futuros/as militantes 
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que vão dirigir os movimentos populares. 

Ao assumir a luta por uma educação pública acessível e de qualidade – pela 

democratização da gestão escolar e pela formação de educadores/as que atuarão nas 

escolas que atendem filhos/as de trabalhadores/as residentes em acampamentos e 

assentamentos –, o MST inova o conceito de escola pública, orientada aos interesses da 

comunidade e dirigida por estes. Para pôr em prática seus ideais, o MST oferece um Curso 

de Magistério, por intermédio da Escola Nacional de Formação de Professores, destinado a 

professores/as que atuam nas escolas das redes municipais ou estaduais de ensino, situadas 

em áreas que atendem assentados/as. No trabalho de formação educacional, o MST produz 

materiais pedagógicos – boletins da Educação, Cadernos de Educação e Fazendo História, 

que são utilizados na formação e atualização de seus/suas professores/as. Na visão do MST, 

professor/a deve ser mediador/a: criar condições para que alunos/as tomem decisões 

acertadas e coerentes com a vida do assentamento e os princípios do MST, o que implica a 

necessidade de engajamento no movimento e conhecer e ensinar sua história. 

O movimento acredita que deve assumir a responsabilidade da educação formal só 

em caráter excepcional – como nos períodos em que estão acampados – e pelo menor 

tempo possível. Além dos custos que tal tarefa lhe acarreta, o MST não pretende substituir o 

Estado no dever de educar a sociedade. O movimento luta por escolas públicas de 

qualidade nos acampamentos e assentamentos de todo o país, mas que sejam financiadas 

pelo Estado e geridas com a participação das comunidades e do MST. 

Ainda que o movimento insista na participação de toda a comunidade – inclusive 

alunos/as – na gestão da escola, mesmo nos lugares onde o movimento é mais organizado, 

tal intento não foi alcançado. Aliás, a consciência coletiva objetivada pelo MST nem sempre 

é notada, segundo afirma M. A. Souza (1994, p. 186, apud BEZERRA NETO 1999, p. 79): 

“[...] nos assentamentos o grupo que trabalha coletivamente é o das lideranças, pois os 
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outros membros dos assentamentos quase sempre têm uma consciência individualista”. No 

dizer de Luiz Bezerra Neto (1999, p. 109): 

Mesmo sendo considerado como um dos movimentos mais importantes 
do Brasil no século XX, o MST, em que pese reivindicar para si um caráter 
revolucionário, acaba assumindo posturas conservadoras, aos atribuir à 
educação uma função redentora dos males vividos por nossa sociedade. 

 Porém, reconhece que o movimento, apesar das suas contradições internas, tem se 

destacado na tarefa de trazer à tona os conflitos sociais vividos no Brasil e na busca de uma 

sociedade mais igualitária, a ser conquistada, dentre outros meios, pela educação.  

 

 

2.6 As Escolas Família Agrícola 

 

 

Pareceu-me importante pesquisar a história das Escolas Família Agrícola (EFA) para 

melhor compreender o funcionamento e as orientações pedagógicas da Escola Família 

Agrícola 19 de Maio, situada no assentamento onde pretendi desenvolver o segundo eixo 

de minha pesquisa. Por meio de entrevistas e de consultas a dois documentos 

mimeografados produzidos pela União Nacional das Escolas Família Agrícola do Brasil 

(Unefab) e Associação Mineira das Escolas Família Agrícola (Amefa), consegui as 

informações desejadas – aqui resumidas, mas relacionadas integramente no Apêndice A (p. 

157–162). 

No Brasil, as Escolas Família Agrícola (EFA) seguem o modelo das Maisons 

Familiales Rurales – experiência educativa surgida na França, mas de projeção 

internacional – e são orientadas pela Pedagogia da Alternância (doravante PA) (ver 

Apêndice A, p. 157-162). Na visão do MST, tal proposta pedagógica atende aos objetivos 

das escolas do campo ao promover: interação entre escola e famílias do assentamento; 

produção de conhecimentos de uso social; busca da relação entre teoria e prática; 
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reconhecimento dos saberes e da cultura de assentados/as e valorização do trabalho na 

formação do/a cidadão/a. 

Conforme ressalta Luiz Bezerra Neto (1999, p. 45–46), 

Para o MST, é importante que os filhos dos agricultores permaneçam no 
campo e continuem a luta pelo acesso à terra, partilhando as tradições e 
o projeto social do movimento, ou seja, a luta por uma R A e por uma 
sociedade socialista não deve parar jamais, pois somente assim se 
construirá o homem novo almejado pelo movimento. A educação é 
considerada fundamental nesse processo.    
 

Ante este quadro, o projeto pedagógico das Escolas Família Agrícola justifica-se 

porque objetiva impulsionar o desenvolvimento do meio rural: capacitar alunos/as para 

lidarem com tecnologias adaptáveis à realidade de suas famílias e sua comunidade e criar 

alternativas que possam contribuir para elevar a auto-estima do jovem do campo e 

combater, na prática, a evasão e repetência escolares. A Escola Família Agrícola busca 

ainda motivar agricultores/as a se engajarem no processo de mudanças; para isso, a escola 

se propõe a desenvolver atividades educacionais amplas capazes de criar condições para 

que o meio rural acelere o desenvolvimento integralmente, sem perder seus valores 

histórico-culturais. 

A PA entende que a educação deve estar calcada na realidade de vida dos jovens do 

meio rural e adaptada às condições da agricultura. O nome alternância advém da 

organização do espaço-tempo, que nesta pedagogia é diferenciado, pois a formação de 

educandos/as acontece tanto na escola quanto no meio socioprofissional e familiar, e em 

períodos alternados: os alunos passam um período letivo no centro educativo e outro perto 

da família. A EFA 19 de Maio adota a alternância por acreditar que a vida ensina mais que a 

escola, por isso o tempo escolar é integrado ao tempo vivido com a família.  

Na PA, a atividade cotidiana é vista como a matéria-prima utilizada para uma 

aprendizagem dinâmica, contextualizada e interessante – princípios também valorizados 
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pelo MST. Por acreditar que a construção do conhecimento se dá pela experiência no meio 

rural, as experiências de vida e o trabalho são considerados pela PA os conteúdos 

elementares do currículo. Busca-se a socialização do saber e a valorização da cultura 

popular – feitas de forma crítica e cooperativa –, com apoio de pais/mães e outros 

familiares, bem como de monitores/as34, líderes: enfim, toda a comunidade. 

Para organizar e estruturar a aprendizagem, a PA propõe os seguintes “instrumentos 

metodológicos”: Plano de Estudo, Caderno da Realidade, Colocação em Comum, Caderno 

Didático, Viagem, Visita de Estudo, Estágio, Intervenção Externa, atividades de Retorno e 

de Experiência, Caderno da Alternância, Avaliação e Tutoria. Para o período em que 

aluno/a está com a família, há um plano de estudo cujo objetivo é facilitar a articulação e a 

comunicação entre família e escola, teoria e prática, trabalho e estudo – isso significa trazer 

a cultura popular e os saberes de assentados/as para a escola e levar para a vida cotidiana 

as reflexões aprofundadas na escola. 

A síntese dos estudos, das pesquisas e das reflexões feitas em casa é registrada no 

Caderno da Realidade, o que permite sistematizar a reflexão e a ação provocadas pelo 

Plano de Estudo. Tal síntese é socializada com colegas e monitores/as durante a Colocação 

em Comum: momento seguinte às várias apresentações individuais de alunos/as referentes 

aos estudos desenvolvidos no período em que estiveram com a família, quando procuram 

construir um texto-síntese do conhecimento do grupo – feito sob acompanhamento e 

orientação de monitores/as. Com base nos temas, nas idéias e nos problemas levantados na 

Colocação em Comum, monitores/as, em conjunto e de forma interdisciplinar, elaboram 

atividades que comporão o Caderno Didático – uma espécie de livro didático.  

                                                
34 Nas EFAS, professores/as são chamados de monitores/as. Acredito que esta nomenclatura justifica-se pelo 
fato de que, na Pedagogia da Alternância, as funções de um/uma professor/a vão além da relação ensino–
aprendizagem durante a aula. Monitor/a acompanha e orienta um certo número de alunos/as em sua 
formação, também, fora da sala de aula.  
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Para relacionar teoria e prática, a PA conta ainda com outros instrumentos 

metodológicos: as Viagens, a Visita de Estudo e o Estágio – em geral, atividades realizadas 

fora da escola. Tais instrumentos visam propiciar a alunos/as a  observação  da  prática  em 

ambientes diferentes daqueles em que vivem, para  que possam  confrontar  seu 

conhecimento teórico-prático com outras realidades e, dessa forma, intercambiar 

informações e experiências socioprofissionais. 

A Intervenção Externa são palestras, cursos, seminários e outras atividades 

programadas para enriquecer e desenvolver os temas em estudo. 

Na fase conclusiva do estudo de um tema, ocorrem as atividades de Retorno e de 

Experiência, voltadas ao planejamento da apresentação dos resultados dos estudos e das 

pesquisas referentes ao tema proposto para família, comunidade, ou entidades sociais e 

produtivas onde o estudo-pesquisa foi realizado. 

O acompanhamento do/a aluno/a é feito no Caderno de Alternância – onde se 

encontram informações sobre sua vida em casa –, que permite à família participar do 

processo educativo e se informar sobre o desempenho do/a aluno/a na EFA. O caderno é um 

meio de comunicação entre escola e família e também um instrumento de Avaliação – 

considerada um processo que deve contar com a participação familiar. Aliás, todos 

participam do processo avaliativo do projeto educativo, especialmente alunos/as, que se 

auto-avaliam por terem consciência da própria responsabilidade no processo educativo, e 

também por ser a avaliação entendida como uma ação importante na formação para a 

cidadania.  

Outro instrumento metodológico utilizado para a formação integral do aluno/a é a 

Tutoria: acompanhamento personalizado do/a aluno/a por um/uma monitor/a, durante o 

período escolar. 

Em síntese, na PA o êxito da escola vincula-se diretamente ao êxito de alunos/as, 
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familiares e comunidade. Os principais objetivos da PA – relacionar teoria e prática e 

envolver família e comunidade no processo educativo – são ideais almejados por muitas 

teorias pedagógicas, porém difíceis de se concretizarem por causa da atual realidade 

socioeconômica e cultural do Brasil e do modo como professores/as são formados. 



 

3 AS AÇÕES DA EXPERIÊNCIA 

 

 

 

3.1 A Escola Família Agrícola 19 de Maio 

 

 

Embora no assentamento funcione, desde 1994, a Escola Municipal Santa 

Terezinha, construída pela Prefeitura de Campo Florido (MG) e que atende crianças da 1ª à 

4ª série do ensino fundamental, algumas famílias, preocupadas em oferecer a filhos/as uma 

educação de qualidade e manter os/as jovens entre as famílias, fundaram em 2001, com a 

colaboração da Ansir, a Escola Família Agrícola 19 de Maio, de ensino médio – assim 

nomeada em homenagem ao dia da ocupação do assentamento. A escola é orientada pelos 

princípios da PA (Pedagogia da Alternância), das Escolas Família Agrícola. Os pais 

escolheram o modelo educativo das EFAS por acreditarem que este poderia preparar os/as 

jovens para os ajudarem a administrar, de forma sustentável, a terra conquistada – 

conforme orientações do MST.  

A sala de aula da EFA 19 de Maio funciona numa construção bem simples, com 

paredes apenas rebocadas e piso de cimento grosso, construída à frente da antiga sede da 

fazenda.  As dependências da casa servem de alojamento para alunos/as e monitores/as da 

escola durante o período letivo, visto que ela funciona quinzenalmente em período integral. 

Os quartos são grandes e mobiliados com beliches. Em uma das salas dessa casa, que 

comporta apenas uma mesa, poucas cadeiras, um pequeno armário de metal e uma 

prateleira, monitores/as se reúnem para planejar aulas e corrigir trabalhos de alunos/as. Na 

saleta da entrada e ao lado da sala de televisão, ficam expostos cartazes, poemas e textos 

produzidos por alunos/as.  
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Durante a semana que passam na escola, alunos/as são acompanhados por dois 

monitores/as, pela cozinheira e pelo caseiro (assentados contratados pela Ansir para 

desenvolverem estas funções). As atividades começam às 6h, com café e tarefas rotineiras. 

Alunos/as e monitore/as se revezam nos cuidados com a limpeza da casa e dos arredores. O 

trabalho é feito em conjunto: uns rastelam, outros varrem, outros limpam e cuidam da 

horta. Uma cozinheira faz as refeições, e cada um/uma se encarrega de cuidar de seus 

talheres e suas roupas. 

As aulas são intercaladas com atividades práticas realizadas nos períodos matutino 

e vespertino. À noite, há o serão: momento de debater questões curriculares ligadas aos 

temas trabalhados nas disciplinas, assuntos de interesse de alunos/as, curiosidades. Nesse 

período, alunos/as apresentam jograis, fazem brincadeiras e dramatizações, assistem a 

filmes e comentam programas de TV.  

O orçamento é financiado, em parte, pelos pais, que contribuem com uma pequena 

mensalidade e doação de alimentos, e o pagamento de monitores/as depende de convênios 

com os poderes públicos estadual e municipal, o que é o maior problema da escola: 

nenhuma dessas instâncias garante assistência à Escola Família Agrícola 19 de Maio por 

ela ainda estar em processo de reconhecimento e ser uma escola diferenciada – isto é, 

resultar da iniciativa de um grupo de assentados/as. 

Pude constatar que as famílias, embora demonstrem verbalmente preocupação com 

a formação de filhos/as, não participavam deste processo interativo previsto pela PA. Aliás, 

pais/mães e monitores/as não foram formados para implementar os instrumentos 

pedagógicos propostos pela PA (cf. Apêndice A p. 157). No dizer de Luiz Bezerra Neto 

(1999), mesmo nos assentamentos mais organizados ainda não foi possível obter a efetiva 

participação da família, seja na gestão da escola ou na vida escolar de filhos/as. Diante 

disso é possível inferir que as dificuldades encontradas por monitores/as da escola na 
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aplicação da PA, somadas às condições financeiras e à falta de interação das famílias de 

alunos/as com a escola, talvez expliquem o fechamento da Escola Família Agrícola 19 de 

Maio, em 2003, após seu segundo ano de funcionamento.  

Acho importante retomar aqui as palavras de Luiz Bezerra Neto (1999): a 

metodologia utilizada e pretendida pelo MST não garante a educação crítico-transformadora 

porque não existe a certeza da relação entre educação e sua conseqüente transformação 

social. Foi o que aconteceu na EFA 19 de Maio, do Assentamento Nova Santo Inácio e 

Ranchinho. 

 

 

3.2 Colegas professores/as  

 

 

Enquanto recolhia as histórias entre moradores/as do assentamento, fui à Escola 

Família Agrícola 19 de Maio, de ensino médio, e reuni-me com monitores/as para expor 

meu projeto de pesquisa e conseguir permissão e adesão do grupo para sua realização. Por 

acreditar que o trabalho com a pluralidade cultural se dá pela ação, pela tentativa de levar a 

efeito iniciativas que contribuam  para  descolonizar o currículo  (TOMAZ T. DA SILVA, 

1996 a), expliquei a monitores/as que minha proposta para a escola seria recolher histórias 

orais entre moradores/as do assentamento a fim de estudar a linguagem. Com isso, eu 

esperava contribuir para que filhos/as de assentados/as conhecessem e valorizassem a 

cultura de seu grupo sociocultural e, ainda, colaborar com a professora de Língua 

Portuguesa no ensino desse idioma de forma situada e funcional.    

No primeiro encontro, no fim de 2001, participaram os/as monitores/as da escola e 

dona Maria, uma assentada que trabalhava como cozinheira da EFA. Monitores/as falaram 

sobre a escola e se mostraram engajados na PA, como mostram suas falas: 
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Ele [aluno/a] vai juntar a prática com a teoria na escola da maneira 
correta. [...] Então a Pedagogia da Alternância prima pela formação 
humana. É diferente da escola normal, preocupada em passar 
informações. Nós aqui não formamos cidadãos que saibam criticar e que 
aceitem críticas. [...] Então a Pedagogia da Alternância prega muito isso, 
a direção na sala de aula, a convivência com o vizinho como forma de 
aprendizagem, a conversa com o líder da comunidade. (MONITOR DE 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA E FILOSOFIA).   

 

Monitores/as manifestaram-se verbalmente a favor da realização da minha 

pesquisa, afirmando esperar dela contribuições para o trabalho na EFA. Parecia um grupo 

otimista e disposto a uma educação diferenciada: 

Eu acho que se você tiver mesmo essa proposta de estar com a gente, 
estar vendo a nossa realidade, a realidade de alunos/as, eu acho que 
seria muito interessante essa troca de experiências. Quanto mais gente 
envolvida, melhor, porque isso divulga as idéias. A nossa dificuldade na 
Pedagogia da Alternância é isso: não tem literatura e [sobre esta 
pedagogia] e, quando tem, é difícil de encontrar. Então, por que não 
construir uma literatura, não é? (MONITOR DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA E 
FILOSOFIA). 
 

Eu acho muito interessante a conversa de vocês35, porque acho que uma 
coisa que tem que a ver é a divulgação dessa Pedagogia da Alternância 
[...] e vocês seriam uma das formas de se divulgar esse trabalho. Eu 
acho interessantíssima também a troca de experiência que vocês, com 
certeza, poderão estar dando pra gente. E acho que a Pedagogia da 
Alternância é algo tão rico que mesmo lendo, buscando, a gente ainda 
fica cheio de dúvida, cheio de coisas pra ler. Acho que vocês estando 
aqui poderão ajudar para estar entendendo melhor; pelo menos quanto a 
mim, o que eu sei, estou disposta a ajudar. (MONITORA DE ZOOTECNIA, 
BIOLOGIA E QUÍMICA). 

 

Com a aceitação de todos/as, ficou combinado que, tão logo eu terminasse a coleta 

das histórias entre assentados/as, o trabalho na EFA seria iniciado. 

Quando retornei à EFA, no início de 2002, constatei que o monitor de História, 

Geografia e Filosofia havia deixado a escola, o que representou uma perda significativa. 

Conforme depoimentos de uma aluna, pude perceber que a prática educativa dele era 

realmente diferenciada, dinâmica: visava à formação de cidadãos/ãs: 

Quando o [...] dava aula de História pra gente, ele contava uma história e 
a gente contava outra história em cima daquela, desde que tivesse 
alguma coisa a ver com a vida da gente. Aí, a gente faz a história. [...] 
Nas aulas do [...], a gente lia muito jornal porque ele sempre dava 
pesquisa; ele mandava a gente pesquisar sobre a guerra, sobre a 

                                                
35 Refere-se à questão do projeto de pesquisa feito por minha orientadora e por mim. 



 

 

114 

economia, sobre essas coisas, e a gente pesquisava muito. [...] Então a 
gente estudava o que estava acontecendo, procurava se atualizar sobre 
o que estava acontecendo ... não só no Brasil; por exemplo, a guerra, 
pra gente ver os acontecimentos e a gente tirar uma conclusão do que 
poderia acontecer no Brasil. 

 

Conheci melhor os/as monitores/as da EFA pelas entrevistas individuais e por suas 

reflexões escritas, desencadeadas a partir de questionários36: foram reveladoras. Soube, por 

exemplo, que eram recém-formados ou tinham em torno de cinco a seis anos de 

magistério; e que o trabalho na EFA 19 de Maio era a primeira experiência deles/delas com 

a educação rural. Um dos monitores era mestrando em Geografia, pela Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU); outra, graduada em Letras pela Universidade de Uberaba 

(UNIUBE); um terceiro, formado em História pela UFU. Uma das monitoras cursava o quarto 

período de Matemática no Centro Universitário do Triângulo (UNITRI); outra era 

veterinária e, um outro, formado em Técnicas Agrícolas, pelo Centro Educacional Federal 

de Ensino Técnico (Cefet) de Uberaba.  

Monitores/as manifestaram gosto pelo trabalho na EFA e reconheceram a validade 

da PA. Como declarou um deles: “A EFA é a melhor proposta de educação e de 

desenvolvimento para o meio rural”. Também foram unânimes em apontar a falta de 

recursos materiais e a ausência de pais/mães na escola como as principais dificuldades 

enfrentadas. 

No entanto, ainda que tivessem participado de cursos de formação promovidos pela 

Associação Mineira de Escolas Família Agrícola (Amefa), não se sentiam suficientemente 

preparados/as: 

A Amefa tem um assessor pedagógico que visita as escolas em Minas, 
[...] e esse é o momento que a gente tem para tirar essas dúvidas do 
dia-a-dia. Só que a gente percebe também que [...] a coisa é tão 
complexa que muitas vezes eles vão embora e a gente fica com a 
sensação de que não aprendeu. Eles falam pra gente: “Vocês estão 
indo com muita sede, vão mais devagar porque ninguém aprende da 
noite para o dia”. (MONITORA DE BIOLOGIA E ZOOTECNIA). 

                                                
36  O questionário encaminhado a monitores/as encontra-se no Apêndice C (p. 164–165). 
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Afirmavam que, no dia-a-dia, buscavam soluções para os problemas enfrentados, 

adaptando os instrumentos à realidade da escola; mas ainda tinham dúvidas e esperavam 

somar conhecimentos – como se depreende dos depoimentos de dois monitores. Nessas 

falas, pude perceber que, embora houvesse boa vontade para acertar, era grande a 

dificuldade para colocar em prática a PA, visto se tratar de uma orientação educacional 

muito diferente das teorias pedagógicas utilizadas nos cursos de formação de 

professores/as e aplicadas nas escolas brasileiras.   

Quanto à relação com alunos/as, monitores/as afirmaram ser tranqüila. Disseram 

que tinham a base escolar necessária para a série que estavam cursando e apresentavam 

dificuldades no conhecimento teórico; porém, reconheceram que tinham experiências e 

conhecimentos práticos muito valorizados na PA. 

Segundo monitores/as, o planejamento era feito no início do ano, na Semana 

Pedagógica, conforme os planos de Estudos. Durante o ano letivo, faziam planejamentos 

específicos nas reuniões pedagógicas semanais. Sobre os materiais ou recursos didáticos 

utilizados na preparação e no desenvolvimento das aulas, afirmaram utilizar livros 

didáticos, quadro-negro e giz. A forma de avaliar observava o desempenho de alunos/as 

constantemente. A avaliação consistia de trabalhos, pesquisas, seminários, provas escritas e 

orais. 

A seguir, destaco depoimentos da monitora de Língua Portuguesa, uma co-

adjuvante essencial ao desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

3.3 Conhecendo as práticas pedagógicas da monitora de Língua Portuguesa 

 

 

Realizei vários encontros com a monitora de Língua Portuguesa para conhecer sua 
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prática, seu ponto de vista sobre a forma de trabalhar com língua, suas dificuldades no dia-

a-dia da sala de aula – enfim, para nos conhecermos melhor e estabelecermos as bases da 

experiência que seria realizada conjuntamente, tão logo eu encerrasse o registro de 

histórias de assentados/as. Ela afirmou que trabalhava conforme a necessidade que 

alunos/as apresentavam; temia provocar o desinteresse caso exigisse demais: “[...] eu tenho 

medo de puxar muito e eles não acompanharem, [...] de repente eles perderem o interesse”. 

Quanto ao programa da disciplina Língua Portuguesa, afirmou trabalhar com os 

temas dos planos de Estudo, de acordo com a PA e a orientação do MST. Em 2002, os temas 

para 1ª série do ensino médio eram: sociedade e cidadania, campo e cidade, família e 

comunidade. A prioridade era dada às atividades de formação de cidadãos/ãs: leitura e 

compreensão de textos referentes aos temas dos Planos de Estudo, entrevistas, pesquisas e 

relatórios de observação, dentre outras. Nestes e naquelas, a monitora identificava as 

dificuldades e, com base nisso, preparava as aulas.  

No ensino da leitura, a monitora salientou que encontrava dificuldades: afirmou não 

gostar das propostas de atividades de interpretação que acompanham os textos nos livros 

didáticos porque preferia debater e relacionar o texto a fatos da atualidade. Para ela:  

Acho que na hora de debater o texto, de entender o texto...porque eu 
não gosto muito daquelas interpretações de texto que têm as 
perguntinhas, a gente responde e pronto. Não. Eu gosto de debater, 
discutir o texto, citar exemplos do momento, alguma coisa assim. Então, 
às vezes, eu encontro dificuldade. Não que eu não trabalhe [com 
interpretação de texto], mas eu encontro um pouco de dificuldade. 

 

A professora explicou sua dificuldade em trabalhar a leitura e interpretação de 

textos dizendo que faltava interação por parte de alunos/as; embora ela levantasse seus 

questionamentos, não havia continuidade à reflexão nem questionamentos de 

educandos/as: “[...] às vezes, eles comentam, eu comento em cima do comentário deles e 

não tem retorno. Então, eu não sei se sou eu que não estou sabendo trabalhar, ou se são 

eles”. Conforme informou, a monitora escolhia textos que possibilitassem trabalhar o senso 
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crítico; para as atividades, os textos eram retirados de livros didáticos voltados ao ensino 

fundamental – 5ª a 8ª série –, porque o grau de conhecimento de alunos/as era insuficiente. 

No que se refere às questões levantadas por Anne M. Chartier (2000) – consciência 

da prática docente; pontos sob vigilância; o que escapa aos olhos –,  pude verificar que a 

monitora considerava a possibilidade de não estar conduzindo as atividades de leitura 

adequadamente. Ao analisar as declarações sobre sua prática educativa, percebi que ela 

desconhecia a experiência de leitura de seus/suas alunos/as. 

Eu não sei se eles têm o hábito da leitura. Mas a maioria quando está 
aqui na escola, eu sempre vejo alguém com um livrinho na mão, alguma 
coisa assim. Eu não sei em casa, mas aqui, pelo menos, a gente sempre 
vê. (MONITORA DE LÍNGUA PORTUGUESA) 

 

Indagada se em suas aulas trabalhava com as histórias, as músicas – a cultura – de 

assentados/as, respondeu que ainda não tivera oportunidade, mas reconheceu a importância 

disso:  

Eu acho assim, que a gente não pode fugir da cultura popular [...] eles 
fazem questão de contar a história deles [...] é uma história de vida, não 
dá pra esquecer, não tem como você simplesmente formar um aluno e 
esquecer a história de vida dele. (MONITORA DE LÍNGUA PORTUGUESA) 

 

Contudo, nos depoimentos, a monitora deixou claro que em suas atividades com a 

linguagem não considerava o contexto de enunciação de alunos/as e que, apesar de a PA 

prever a interação entre os saberes da comunidade e a escola, não propunha atividades 

relativas aos saberes culturais de alunos/as.  

Quanto à escrita, apontou como as principais dificuldades de alunos/as a ortografia 

e a própria articulação do texto. Indagada sobre a forma como trabalhava a produção de 

texto, disse que alunos/as, primeiramente, discutiam um tema e, depois, produziam o texto. 

A seguir, ela o corrigia e o devolvia; mas só na aula seguinte apontava os erros. Pedi para 

ver as redações e constatei: eram devolvidas com esta observação: “Fulano, seu texto não 

tem coerência”. Em outras palavras, a monitora não esclarecia os erros nem sugeria 
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procedimentos para se evitá-los. 

  Observei que propunha a alunos/as a realização de muitas pesquisas e entrevistas 

– registradas em relatórios. Mas, tal como acontecia nas atividades de leitura, a monitora 

não fazia a mediação entre autor/a e seu texto, não ajudava alunos/as a identificar 

problemas nem dava orientação sobre como e por que o texto poderia ser melhorado.  

Pelas explicações dadas, percebi que ela valorizava o erro, fundamentada numa 

visão gramatical prescritiva segundo a qual devem ser ensinadas regras, com exercícios de 

fixação repetitivos, e apontados os erros na frase produzida pelo/a aluno/a, sem levá-lo/a a 

compreender por que errou nem como transformar erro em acerto. Tal postura contraria o 

postulado de diferentes autores/as que estudam o ensino de língua (KOCH, 2001; 

MARCUSCHI, 2001; KLEIMAN, 2002; CASTILHO, 2002; NEVES, 2002; ORLANDI,1996) de 

que é necessário levar o aluno/a a compreender a estrutura da língua e a intencionalidade 

do/a autor/a, em ações situadas no contexto da enunciação, para que a aprendizagem da 

linguagem se realize de forma significativa e funcional. 

 

 
3.4 Alunos/as da Escola Família Agrícola 19 de Maio 
 

 

 
Figura 12 –  Alunos/as da Escola Família Agrícola 19 de Maio 

(Fonte: Marlene Ribeiro da Silva Graciano, 19 de setembro de 2002) 
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Em agosto de 2002, iniciei minhas atividades entre alunos/as da Escola Família 

Agrícola 19 de Maio. Entrevistei os/as alunos/as da 1a série do ensino médio a fim de 

conhecê-los, ouvir suas histórias e verificar se conheciam as histórias que me foram 

contadas por seus/suas pais/mães.  

A turma era formada por sete alunos e três alunas, com idade entre 15 e 18 anos. 

Alguns/mas mais calados/as falaram pouco sobre histórias do imaginário popular, histórias 

de assentados/as, de suas próprias vidas e sobre a escola; outros/as falaram à vontade: 

contaram-me sobre suas vidas, seus sonhos e demonstraram maior conscientização política. 

Além disso, foram amáveis e receptivos à minha presença na escola. 

Verifiquei ser pouco comum no assentamento a prática de contar histórias, o que  

contrariou uma expectativa inicial. Tal fato confirmou o pensamento de Walter Benjamim 

(1985), Jorge Bondía Larrosa (2002) e Jean-Claude Forquin (1993): o saber acumulado 

pelas pessoas antigas não é valorizado pela nova geração por causa da preocupação das 

pessoas em acompanhar a velocidade das informações e a capacidade de manipulá-las. Isso 

faz crer que a velocidade e a informação – valores característicos da modernidade – 

tenham influenciado também as comunidades rurais. E, embora tenham sido mencionadas 

algumas histórias, estas não coincidiam com as que me foram contadas pelas mães. 

Alunos/as preferiam contar piadas e casos engraçados mais atuais.  

Na minha opinião a maior causa de as pessoas não se interessarem 
nessas histórias é a televisão. Ela ocupa todo do tempo, principalmente à 
noite que é a hora em que a família está reunida..Aqui mesmo no 
Assentamento antes de ter energia, televisão, minha família ia nas casas 
dos amigos e vizinhos. Cada dia um recebia a visita e conversava um 
tempão, mas hoje não se faz mais isso. (Aluno ERB)  

 

Nas declarações de assentados/as, pude perceber a forte presença da televisão, a 

dominar e massificar a vida cotidiana das pessoas como efeito da globalização – difundida 

e defendida pela política neoliberal, sobre a qual alertam Peter McLaren (2000), Antônio 

Flávio Barbosa Moreira e Elizabeth Fernandes de Macedo (2002), bem como Michel de 
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Certeau (1994). Tal efeito, segundo Maria da Glória Gohn (2000), incide também nas 

fronteiras entre o rural e o urbano; isso porque já não é possível entender o mundo rural 

sem referenciá-lo ao urbano: os hábitos do campo passaram a ser os mesmos da cidade, e a 

tradição já não é de interesse do jovem do campo, que deseja agora acompanhar o ritmo e 

os valores da modernidade. 

Embora a maioria não se lembrasse de histórias ouvidas na infância, afirmaram 

entender a necessidade de se repassá-las a gerações futuras, para que não fossem 

esquecidas: “[...] aprendemos a dar mais valor à cultura e às histórias antigas fazendo com 

que essas histórias não fiquem no passado, mas possam ser relembradas pelas futuras 

gerações”.  

Durante as entrevistas, alunos/as demonstraram gostar muito de estudar na EFA 19 

de Maio e apontaram as diferenças entre essa escola e outras onde estudaram 

anteriormente. Disseram que na EFA aprendiam muito mais, pois monitores/as procuravam 

atualizar e contextualizar o conhecimento. Afirmaram ainda que na EFA também aprendiam 

a conviver com as pessoas, como declarou uma das alunas: 

Na escola da cidade, a gente decora e, aqui, a gente aprende. Na escola 
da cidade, a gente tem que saber a matéria que o professor passou no 
quadro, e aqui não: eles explicam, eles mais explicam do que passam no 
quadro. Então, a gente aprende mais e também na convivência com os 
amigos. Lá, se você fala alguma coisa errada, todo mundo ri. Aqui, não. 
Aqui é diferente: eles procuram passar um para o outro o que 
sabem.(Aluna VFG) 

 

Na opinião de vários/as alunos/as, o ensino da EFA é melhor que o da escola 

tradicional porque nela não têm que decorar conteúdos; antes, estes são debatidos no 

diálogo que estabelecem com monitores/as. É perceptível em suas falas a identificação 

com a escola – “Nós levamos essa escola porque nós temos muita força de vontade” – e 

com a PA:  

A gente estuda o que está acontecendo. Procura atualizar o que está 
acontecendo na escola... não só no Brasil, como exemplo a guerra, para 
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gente ver os acontecimentos e a gente tirar uma conclusão do que 
poderia acontecer no Brasil, né? (Aluna VFG) 

  

Alunos/as demonstraram também ter consciência crítica da realidade que os cerca. 

 

 

3.5 As atividades de retextualização das histórias de assentados/as 

 

 

A organização do trabalho na escola com alunos/as se pautou na divisão das 

histórias recolhidas em histórias da cultura popular e histórias da vida37. No que se refere 

às entrevistas, a transcrição – segundo a perspectiva assumida por esta pesquisa – procurou 

ser fiel à forma de expressão dos/as contadores/as de histórias para não descaracterizar os 

aspectos identitários relevantes: aqui, a fala é vista como fator de identidade.  Isso significa  

dizer que os textos orais recolhidos entre assentados/as, e entregues a alunos/as para serem 

retextualizados, foram transcritos com características peculiares da linguagem oral, tais 

como repetição de elementos, redundância informacional, sintaxe fragmentária, 

marcadores freqüentes, hesitações, correções etc. No dizer de Luiz Antônio Marcushi 

(2001, p. 51), “[...] o texto oral transcrito perde seu caráter originário e pessoal e passa por 

uma neutralização devido à transcodificação [...], à passagem da expressão oral para a 

expressão escrita, porque esta transcrição já é uma primeira compreensão do texto oral”. 

Para que haja fidelidade à qualidade da produção oral, pode-se fugir ao padrão ortográfico 

no plano da expressão escrita e evitar a pontuação – nesse caso, adota-se uma série de 

convenções de transcrição.  

                                                
37 Estou chamando de histórias da vida as narrativas referentes a experiências de vidas rememoradas por 
assentados/as nas entrevistas.  
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No entanto, diz esse autor, não há um sistema rígido nem uma fórmula ideal e 

neutra para transcrição do texto oral, pois esta depende das intenções de quem vai analisá-

la e do uso que será feito das transcrições.  

Assim, nesta pesquisa, minha proposta de trabalho na EFA tinha como objetivos 

levar alunos/as a conhecerem e valorizarem as histórias do grupo sociocultural a que 

pertencem, bem como a construírem conceitos da língua de forma prática funcional, 

contextualizada e significativa. Noutras palavras, viver as características próprias da 

linguagem oral e da linguagem escrita, por meio de atividades de leitura e produção de 

textos. A atividade tinha, ainda, a preocupação de criar possibilidades de troca mútua entre 

alunos/as e professora, de modo a se criar um espaço de narrativas em que alunos/as 

pudessem se posicionar como autores/as ao fixarem, por meio da escrita, as histórias e, 

assim, mantê-las acessíveis às novas gerações como memória do grupo.  

Para alcançar tais objetivos, as histórias recolhidas e trabalhadas com os alunos/as 

foram organizadas e numeradas para facilitar sua identificação e a organização das 

atividades, e não receberam título – para que este pudesse ser criado pelos/as alunos/as. As 

histórias se encontram no Apêndice F, p. 168-194. 

As minhas atividades na escola foram desenvolvidas em diferentes momentos de 

trabalho entre agosto e dezembro de 2002. 

No primeiro encontro com alunos/as, em agosto, eu e a professora de Língua 

Portuguesa da EFA resolvemos trabalhar com as narrativas sobre lobisomem e mula sem-

cabeça, dadas as comemorações ao mês do folclore. Iniciamos38 o trabalho falando sobre os 

índices culturais presentes no assentamento e a importância de se resgatar, preservar e 

valorizar a cultura popular. Apontamos as histórias orais como um exemplo de tais índices 

                                                
38 Empregarei o pronome na primeira pessoa do plural por estar me referindo ao trabalho desenvolvido em 
cooperação com a professora de Língua Portuguesa da EFA 19 de Maio. 
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e ressaltamos a importância de se retransmiti-las – para que o narrador benjaminiano não 

desapareça com a modernidade.  

Num segundo momento, propusemos a leitura e compreensão das histórias 

tradicionais da cultura popular – como a do lobisomem e da mula-sem-cabeça –, e as várias 

versões recolhidas entre assentados/as foram analisadas, comparadas, completadas e 

retextualizadas; também foram tomadas como objeto de reflexão sobre intertextualidade: 

analisamos as causas de desaparecimento dessas histórias – que compõem o imaginário 

popular – entre novas gerações e alternativas para recuperá-las e transmiti-las. Como 

roteiro para essa reflexão, utilizamos algumas perguntas: “Vocês conhecem histórias 

folclóricas? Quais?”; “Por que as pessoas perderam o hábito de contar histórias?”; “Como 

estas histórias acabam sendo conhecidas em várias regiões?”; “Quais as causas de suas 

várias versões?”. Para finalizar essa atividade, nada mais natural que uma sessão de 

contação das histórias sobre as quais alunos/as trabalharam. 

A continuidade ao trabalho de leitura e compreensão de histórias do imaginário 

popular do grupo de assentados/a se pautou na identificação de características da 

linguagem oral, de forma que alunos/as compreendessem a importância do contexto 

histórico e as condições de enunciação no ato da fala. Para desenvolver o estudo da 

linguagem oral, foram realizadas atividades de retextualização39, conforme orientações de 

Luiz A. Marcuschi (2001). Assim, ao produzirem textos escritos com base nas narrativas 

orais, alunos/as parafrasearam e recriaram as histórias lidas, atividade em que se 

constituíram como autores/as.  

Durante as atividades de retextualização do texto oral para o texto escrito, a 

orientação era para que alunos/as tentassem perceber características dos elementos da 

                                                
39 Com base no conceito de retextualização de Neusa Travaglia (1993) – como a tradução de uma língua 
39.para outra –, Luiz Antônio Marcuschi (2001) define retextualização como a passagem de uma modalidade 
da língua para outra: escrita de um texto falado. Para esse autor, esse é um processo que envolve operações 
complexas que interferem tanto no código como no sentido. As histórias retextualizadas por alunos/as 
encontram-se no Apêndice F, p. 168-194. 
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narrativa – em especial, a composição das personagens em relação ao contexto, a criação 

do ambiente das narrativas, a posição do narrador etc. Enfim, procuramos fazê-los perceber 

a estrutura da língua e suas variações em situação funcional e real, num diálogo com 

narradores/as.  

Além dessas atividades, havia programado trabalhar com as histórias da vida em 

2003 – as histórias da vida cotidiana de assentados/as. O planejamento feito para o estudo 

previa a leitura e compreensão daquelas partes das entrevistas indicativas de uma ligação 

com o MST. Eu acreditava que nesses excertos das entrevistas alunos/as poderiam 

identificar e compreender como militantes do movimento usavam a linguagem para dar 

coesão e obter adesão do grupo no que se refere às idéias defendidas pelo MST. São 

depoimentos que – assim entendia eu – permitiriam levar alunos/as a refletirem sobre o 

contexto de enunciação e o funcionamento ideológico40 da linguagem (ORLANDI, 1996).  

O planejamento incluía ainda – como finalização do trabalho com alunos/as – uma 

reflexão sobre a constituição das identidades cujo objeto era o depoimento de um aluno ou 

uma aluna. Eu acreditava que isso levaria alunos/as a refletirem sobre suas origens e a se 

conscientizarem de que são sujeitos de sua própria história. Infelizmente, tais atividades 

não foram realizadas: a EFA 19 de Maio foi fechada em dezembro de 2002, por causa de 

problemas financeiros41. 

 

 

                                                
40 Segundo Eni P. Orlandi (1996), um texto é atravessado por várias posições do sujeito, que correspondem 
às diversas formações discursivas. Essa autora utiliza a palavra sujeito, retomando Pêcheux (1975), com o 
sentido de sujeito afetado pela ideologia. Do ponto de vista ideológico, a constituição do sujeito não é 
homogênea: faz surgir as diferentes posições do sujeito, representadas no texto pelas marcas que atestam a 
relação do sujeito com seu dizer e, através dele, com o mundo. Na perspectiva das teorias da enunciação, o 
sujeito se apropria da subjetividade definindo-se como “eu” e, a um parceiro, como “tu” (Benveniste, 1976).  
Na perspectiva da análise do discurso, as marcas são pistas não encontradas diretamente: o que elas 
significam não está evidente no texto; é preciso teorizar para atingir o sentido; é preciso analisar os processos 
de produção. Quando o sujeito se constitui como autor ao constituir um texto, é possível observar os efeitos 
da ideologia que produz a aparência da unidade do sujeito e a da transparência do sentido. Tais efeitos 
funcionam como “evidências” que, na realidade, são ilusões produzidas pela ideologia.  
41 Responsável pela manutenção da escola – inclusive pelo pagamento dos salários de monitores/as –, a Ansir 
não conseguiu financiar as despesas nos órgãos públicos; assim, teve encerrar as atividades da escola.  
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3.5 Análise das narrativas orais retextualizadas na “EFA 19 de Maio” 

 

 

De início, alunos/as não mostraram encantamento pelas histórias recolhidas entre os 

assentados/as; não acreditavam nelas e preferiam contar e ouvir piadas, casos engraçados e 

assistir a programas na televisão. Isso contrariava a hipótese inicial da pesquisa: as 

narrativas de assentados/as despertariam a atenção de alunos/as por representarem a 

origens deles/as e o contexto em que estão inseridos42. Isso talvez resulte do fato de que a 

contextualização de um conteúdo se dá muito mais pelo sentido produzido por ele do que 

pela identificação com o grupo sociocultural que o produz; o que me leva a aventar a 

possibilidade de utilizar atividades de retextualização das histórias recolhidas no 

assentamento, também  em outros contextos educativos. 

As atividades desenvolvidas por alunos/as foram permeadas por momentos de 

reflexão, em  que  eu  perguntava:  a)  “Sinceramente,  o que você acha do trabalho com as 

histórias dos assentados/as que estamos realizando?”; b) “Em relação à produção de textos, 

vocês perceberam se ocorreram mudanças no seu modo de escrever? Que mudanças foram 

estas?”. Esses questionamentos foram ocasião para que eu pudesse avaliar as ações 

desenvolvidas e redirecionar os rumos da pesquisa. Ao serem inquiridos quanto ao trabalho 

com as histórias orais, alunos/as responderam: 

Acho esse trabalho ótimo, pois estamos resgatando o passado, ou seja, 
histórias antigas que não sabíamos ou por ventura esquecemos.(Aluno 
LRS)  
 
Acho uma idéia maravilhosa, porque aprendemos a dar mais valor à 
cultura e às histórias antigas, fazendo com que essas histórias não 
fiquem no passado, relembrando-as para as futuras gerações.(Aluno 
RCO) 
         
Muito bom, porque é um jeito da gente relembrar histórias e aprender 
mais sobre a nossa língua.(Aluno EGL) 
 

                                                
42 Embora tenham se empolgado com a idéia de compor um livro com as histórias do grupo.  
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Bom, porque a gente aprende histórias, aprende escrever textos, melhora 
a leitura etc. (Aluno  AAS)  

 

A análise das retextualizações mostrou que alunos/as eram capazes de identificar a 

estrutura narrativa: os textos resultantes mostraram seqüência cronológica e de idéias. Nas 

atividades de retextualização, souberam contextualizar e encadear as idéias eliminando 

marcadores conversacionais – palavras que indicam ou retomam a vez de falar; retirar 

recursos paralingüísticos – dentre os quais, pausas, risos, entonação, hesitações e 

repetições. No exemplo a seguir, ao se compararem o texto original e a retextualização, 

observa-se a eliminação de marcadores conversacionais típicos da linguagem oral:  

 
Aí minha mãe tamém, meu pai tamém contava história de lobisome. Diz 
que era um vizim deze. Diz que dia que era assim de Quaresma, 
semana santa, aí diz que a muié desse home tinha ganhado nenê, tava 
novinho. Tinha ganhado nenê na véspera da semana santa, sabe? E diz 
que ele saiu... e toda noite ele saía. Saía e chegava com o cutuvelo 
assim todo arranhado, né? (DONA CLARICE ROSA, narradora) 
 
Em uma certa comunidade, se contava a história de um ser que 
amedrontava a população. E isto acontecia na Quaresma. [...] Naquele 
povoado, morava um casal que acabaram de ser abençoados com um 
lindo bebê. (Texto retextualizado pelo aluno AAL) 

 

Pode-se verificar, no exemplo a seguir, a supressão de recursos paralingüísticos 

presentes na fala das narradoras, a despeito dos problemas de pontuação do texto escrito 

pelos alunos: 

A: – [...] Aí quando foi de dia, ele deitô no colo dela e durmiu, abriu a 
boca e ela viu as ... os pedaços do pano do nenê na ... nos dente dele. 
Aí ela descobriu que ele era lobisome. 
M: – E o que ela fez? 
A.: – Aí num sei mais [risos] 
M: – Esqueceu? 
A.: – Esqueci essa parte aí que é muito medrosa...  
(DONA MADALENA, narradora) 
 
No outro dia, depois do almoço, José resolveu descansar deitando-se 
no colo de Maria ela começou a passar a mão em seus cabelos e ele 
adormece com os cafunés de Maria, então ela pensou ... pensou e 
chegou a uma conclusão, vou matá-lo então caminhou em rumo ao 
monte de lenha e pegou um machado que estava bem afiado, e se 
aproximou e deu-lhe um golpe certeiro na cabeça partindo-a ao meio. 
Depois desse fato ocorrido naquela região ninguém mais viu falar na 
Maria e nem no famoso lobisomem. (Texto retextualizado pelos alunos 
LRS e VFG) 
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Alunos/as também compreenderam que as hesitações da narrativa oral devem ser 

eliminadas do texto escrito: 

A muié foi... aí a muié fico lá na... na bera da portera e o home foi.(DONA 
MADALENA, narradora) 
 
A mulher ficou perto da porteira e o homem foi se transformar longe de 
alguém, pois ninguém poderia ver sua transformação, senão não 
funcionava. (Texto retextualizado pelos alunos ERB e FSR)                          

 

Também as repetições, freqüentes na linguagem oral, foram eliminadas, como 

nos mostra este excerto do texto retextualizado: 

Mais aí diz que o lobisome não ficava assim de... de... com o jueio no 
chão e cutuvelo, eze ficava assim isquisito, fica assim, dessa altura, 
atrás fica dessa altura, na frente fica baixo...(D. CLARICE ROSA, 
narradora) 
 
Ficou horrorizada, pois era um monstro horripilante que estava à beira 
da cama puxando seu filho. (Texto retextualizado pelo aluno AAL)  
 

As variantes lingüísticas – como trepô, home, muié, jueio, eu tava, ocei, eze – e 

aglutinações morfológicas – cum medo, pros vizinho –, freqüentes na oralidade de 

determinadas regiões, foram adequadas à língua escrita conforme a norma-culta, como nos 

mostram os exemplos seguintes: 

[...] e ela não sabia o que era, resolveu subir no mourão da porteira [...] 
(Texto retextualizado pelos alunos LRS e VFG) 
 
[...] mas ele não conseguiu pegar não, passou um pouco e ele voltou, 
porque ele tinha um horário para voltar ao normal [...] 
(Texto retextualizado pelos alunos ERB e FSR) 

 

Um aspecto que me chamou atenção na análise das histórias tradicionais foi o 

recurso “diz que”, utilizado para garantir a seqüência da narrativa nas histórias: “Diz que 

dia que era assim de Quaresma”, “semana santa, aí diz que a mulher desse homem”, “E diz 

que ele saiu”, “Mas aí diz que o lobisome não ficava assim”,  “Aí diz que esse home saía 

direto”, “Diz que ele pulô na flanela do menino”.  

Numa entrevista, a narradora se apresentou e afirmou que a história do lobisomem 

que relataria foram seu e sua mãe quem contaram a ela. Mas, ao iniciar a narrativa, utiliza a 
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expressão “diz que”, característica das narrações orais. Tal uso deixa a narrativa levemente 

ambígua, não delineia bem o sujeito, que pode ser interpretado como indeterminado – uma 

variação de “dizem que” – ou determinado elíptico – “a história diz que”. Ao pontuar o 

texto com a expressão “diz que”, a narradora situa a história num espaço e num tempo 

distanciados, marcados pelo tom misterioso que caracteriza o fantástico ou maravilhoso. 

Na retextualização, alunos/as eliminaram as marcações representadas pelo “diz 

que”.   

Diz que era um vizim deze. Diz que dia  que era assim de Quaresma, 
semana santa, aí diz que a muié desse home tinha ganhado nenê, tava 
novinho. Tinha ganhado nenê na véspera da semana santa, sabe? E diz 
que ele saiu ... e toda noite ele saía. (D. CLARICE ROSA, narradora) 
 
Um casal tinha um bebezinho e a mulher não sabia que o homem era 
lobisomem. Um dia eles foram passear na casa do vizinho e era noite de 
lua cheia, noite em que o homem se transformava em bicho. (Texto 
retextualizado pelo aluno AAL) 

 

Outro dado curioso ocorrido neste trabalho de retextualização foi o tratamento dado 

às digressões feitas pela narradora. No exemplo analisado a seguir, em dois momentos a 

narradora interrompe a história: na primeira, para dar explicações sobre as construções de 

pau-a-pique; na segunda, para falar sobre o fato de o lobisomem sempre ser cachorro 

louco:  

Aí diz que ele entrou ... geralmente, antigamente usava muito casa de 
pau-a-pic, né? Aquelas casa assim muito esbarriada geralmente não 
ficava sem esbarriá, aquelas porta de enfiar os paus assim, não sei se 
você chegou a alcançar? [...] Aí tava assim ... e o homem chegou lá na 
casa, lá na cama, a mulher tava durmindo. Diz que ele pulô na flanela do 
menino ... Da história que contam sempre é cachorro louco, esse tipo de 
coisa, né? (DONA CLARICE ROSA, narradora) 

 

A primeira digressão é resolvida no segundo parágrafo da retextualização: o aluno 

AAL incorpora a descrição de sua casa à apresentação das personagens  “[...] bastante 

pobres, morando em uma casa de pau-a-pique barreada, com portas de madeira roliça”.  

Para segunda – no trecho “[...] aí diz que essa mulher bateu nesse cacho... nesse bicho com 

o travesseiro [...]” –, a solução é a forma “um monstro horripilante”: 
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Ficou horrorizada, pois era um monstro horripilante que estava à beira da 
cama puxando seu filho. Imediatamente ela pegou a  criança dos dentes 
do animal e novamente ele puxou o bebê pela flanela. Foi de tanto gritar, 
chorar e bater no monstro que ele soltou o menino e se foi.(Texto 
retextualizado pelo aluno AAL) 

 

Nas retextualizações, alunos/as conseguiram captar a coerência do texto oral, e isso 

demonstra que a linguagem falada não é o “lugar do caos” – conforme aponta Luiz 

Antônio Marcuschi (2001 a), retomando William Labov (1972). O que se registrou na 

retextualização foram adaptações exigidas pela linguagem escrita, dentre as quais uma se 

refere aos marcadores conversacionais. De acordo com Ingedore V. G. Koch (2001), estes 

são elementos discursivos extremamente freqüentes nos textos falados: fornecem pistas 

importantes para interlocutores/as, uma vez que “pontuam” o texto. Alguns funcionam 

como sinais do falante; outros, como sinais do ouvinte. Ainda segundo essa autora, além de 

“aí”, são também marcadores indicadores da seqüência da narrativa “então”, “aí então” , 

“depois” , “depois então”, “daí”, e outros. 

Visto serem tais elementos uma das principais características do texto falado, é 

natural que tenham sido largamente empregados pelos/as contadores/as de história, como 

se pode observar no relato de dona Clarice Rosa sobre o lobisomem: 

Aí minha mãe tamém, meu pai tamém contava história de lobisome. Diz 
que era um vizim deze. Diz que dia que era assim de Quaresma, 
semana santa, aí diz que a muié desse home tinha ganhado nenê, tava 
novinho. Tinha ganhado nenê na véspera da semana santa, sabe? E diz 
que ele saiu ... e toda noite ele saía. 

 

De modo geral, alunos/as conseguiram substituir adequadamente os marcadores 

conversacionais pelos correspondentes da língua escrita. Ao observar a retextualização 

dessa história do lobisomem, constatei que o “aí” empregado pela narradora várias vezes 

foi eliminado e substituído por expressões próprias do texto escrito: “assim que” ,“Quando 

a noite chegou”, “em uma noite dessas”, “Ela então”, “Imediatamente”, “Algum tempo 

depois”, “No dia seguinte”, “Quando o padre”, “Depois de muitos beijos”, “Ele jamais 
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voltou”, “nunca mais se teve” . 

Com relação ao vocabulário, também houve maior preocupação com a seleção das 

palavras. Foram feitos inferências e acréscimos de alguns dados esclarecedores, com base 

nas “[...] pistas contextualizadoras lingüísticas e paralingüísticas, os gestos, as expressões, 

ênfase [...]” (BORTONE, 2000 p. 131). É o que se observa na comparação dos trechos 

abaixo: 

Aí diz que ele deitô, no outro dia de manhã ele deitô e diz que ele ficô 
com a boca assim, aberta ...Diz que ela chegou observou os dente dele, 
diz que tinha cada fiapão da flanela. (DONA CLARICE ROSA, narradora) 
 
Quando dormiu, como era de seu costume, abriu a boca e ficou com ela 
aberta. Sua mulher, que acabara de dar banho no recém-nascido, foi 
buscar uma fralda lá dentro, onde encontrava-se seu esposo dormindo. 
Olhando sua boca aberta, aproximou para fazer-lhe uma brincadeira e 
observou que entre seus caninos havia vários fios de flanela. Ela ficou 
totalmente louca com aquilo. Pensou até mesmo em matá-lo. Mas 
quando ia fazê-lo, seu coração não deixou. Ela o amava muito. (Texto 
retextualizado pelo aluno AAL). 

 

Alunos/as utilizaram a descrição para caracterizarem tanto o espaço quanto as ações 

e a composição de personagens, como nos mostram os seguintes fragmentos: 

Diz que dia que era assim de Quaresma, semana santa, aí diz que a 
muié desse home tinha ganhado nenê, tava novinho. ... Aí diz que ele 
entrou  ... geralmente, antigamente usava muito casa de pau-a-pic, né? 
Aquelas casa assim muito esbarriada geralmente não ficava sem 
esbarriá [...] (D. CLARICE ROSA, narradora) 
 
Neste povoado, morava um casal que acabara de ser abençoado com 
um lindo bebê. Eram muitos felizes, apesar de serem bastante pobres, 
morando em uma casa de pau-a-pique barreada, com portas de madeira 
roliça.(Texto retextualizado pelo aluno AAL) 
 
Ficou horrorizada, pois era um monstro horripilante que estava à beira da 
cama puxando seu filho. Imediatamente ela pegou a criança dos dentes 
do animal e novamente ele puxou o bebê pela flanela. Foi de tanto gritar, 
chorar e bater no monstro que ele soltou o menino e se foi. (Texto 
retextualizado pelo aluno AAL) 

 

Alguns/mas alunos/as mostraram autoria na produção de textos ao mudar o 

contexto da história contada e recontá-la numa mistura de humor e ficção, como que a 

remetê-la à realidade local. As personagens tradicionais da história do lobisomem são 

substituídas por outras, numa alusão satírica a um dos professores da escola: 
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Vou contar neste momento a história de Polofolda, Dino e seu bebê 
Cleosmildo. [...] Para curar Dino, Polofolda tinha que retirar um pouco de 
MÉLFOP de um poflém e aplicar na veia de Dino e era só esperar o 
resultado.  
(Texto retextualizado pelos alunos MHMS e EGL) 

 

Em outra história, um aluno inova ao deixar o final em aberto: 

Mas a história do lobisomem não termina por aqui. Lembre-se que a 
criança estava arranhada pelo monstro e todos sabem que, quem é 
ferido por ele, tornar-se-á também. Mas esta já é uma outra 
história...(Texto retextualizado pelo aluno AAL) 

 

Estes exemplos apontam que a proposta de ensino da língua na perspectiva textual 

discursiva pode propiciar a usuários/as da língua a formação necessária para 

compreenderem textos lidos e interagirem com eles ao produzirem os próprios textos, 

mostrando-se como sujeitos autores/as. Estes são fins objetivados pelo ensino da Língua 

Portuguesa em muitas escolas brasileiras. 

Os textos retextualizados por um dos alunos destacaram-se entre os demais. Ele 

mostrou ter uma boa formação lingüística, pois seus textos apresentavam concordância 

verbal e nominal, riqueza de vocabulário, descrições pormenorizadas e parágrafos bem 

estruturados. Ele soube empregar os tempos verbais pretérito mais-que-perfeito e futuro do 

presente, bem como utilizar adequadamente o pronome mesoclítico se – forte indício de 

sua familiaridade com a norma culta. Tal familiaridade é reforçada, também, pela forma 

como usou as reticências para criar suspense, como se vê no fragmento abaixo: 

Pensou que fosse seu marido, pois levemente arrastara seu filho. 
Quando olhou ... ficou horrorizada. [...] ... e todos sabem que quem é 
ferido por ele, tornar-se-á também.(Texto retextualizado pelo aluno AAL) 

 

Esse aluno usou outros pronomes, também, com propriedade gramatical, com se 

nota no fragmento abaixo: 

Olhando sua boca aberta, aproximou para fazer-lhe uma brincadeira [...] 
Pensou até mesmo em matá-lo. Mas quando iria fazê-lo, seu coração 
não deixou. Ela o amava muito.(Texto retextualizado pelo aluno AAL) 

 

No texto “A princesa encantada”, ele demonstrou ter domínio do discurso direto ao 
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usar verbos de elocução e a pontuação como recursos de expressividade: 

Depois de andar muito, já bastante exausto e triste, avistou um córrego à 
beira da estrada. Tomou a água e mais na frente, na estrada, encontrou 
uma velhinha. Ela lhe falou: 
– Meu filho, eu sei o que você está procurando, você está a procura de 
uma mulher.  
Ele espantado perguntou: 
– Mas, como a senhora sabe?! 
_ Não sei, estou vendo nos teus olhos que você está à procura de uma 
mulher.(Texto retextualizado pelo aluno AAL) 

 

Outra característica identificada nos textos desse aluno é sua predileção pelo tema 

romântico, perceptível no modelo da família ideal cujo casal é abençoado por Deus, é feliz 

e tem um lindo bebê. O pai volta cansado do serviço e tira uma soneca na rede; a mãe, 

quando acaba de cuidar do filho, vai fazer um carinho no marido, a quem é eternamente 

fiel: 

Pensou até mesmo em matá-lo. Mas quando iria faze-lo, seu coração 
não deixou. Ela o amava muito. [...] Depois de muitos beijos e abraços, 
ele tristemente, por deixar seu filho e sua esposa partiu sem destino 
certo. [...] Ele jamais voltou e sua ex-esposa nunca mais quis saber de 
outro homem, com a dor da saudade do seu amado. (Texto 
retextualizado pelo aluno AAL) 

 

Em uma outra versão em que se pedia para valorizar o contexto local e a linguagem 

oral, esse aluno escreveu: 

No município de Paranaíba (MS), depois de namorar durante vários anos 
Alexsandro e Eliane resolveram casar-se. Depois do matrimônio 
resolveram morar na fazenda N. S. Aparecida, que era um local bastante 
desértico, no município Campo Florido. Após longos meses de casados, 
Eliane engravidou. (Texto retextualizado pelo aluno AAL)  

 

Quando foi pedido a alunos/as que procurassem manter as características da 

linguagem oral, observei que modificaram a forma de se expressar como contador/a da 

história e procuraram usar uma expressão bem interiorana – característica dos narradores 

antigos, que se utilizavam de formas sincopadas, trocavam os fonemas e enfatizavam a 

pronúncia do r, como se pode verificar nos trechos a seguir: 

– porque ocê demorou? 
– Porque eu tava com dor di barriga! 
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– Zé, tinha uma bichu, eu acho até que era o tar lobisome, e ocê num 
iscutô eu ti chamá? 
– Num iscutei... 
– Bem, você fica saino toda noite de lua, o que ocê fais? 
– Auai muié, pro quê gosto do craro de lua pra vê o céu briá.  
E a mulher sem descondiar méis falou: 
– Uai, então tá bão. Ocê que sabe. (Texto retextualizado pelos alunos 
RCO e GAS) 

 

Alguns textos retextualizados mantêm a natureza dialógica das narrativas orais, o 

que demonstra bom uso do discurso direto. Já em outros, alunos/as inseriram um narrador 

ou se tornaram narradores-personagem. 

Na linguagem escrita, apresentaram dificuldades quanto à estruturação dos 

parágrafos. Constatei repetições de palavras, falta de elementos coesivos, parágrafos 

extensos e problemas com pontuação (cf. Apêndice F, p. 168–194). O texto “O Segredo do 

Homem Lobo” (cf. Apêndice F, p. 174), por exemplo, apresenta um só parágrafo, 

pontuação inadequada e uso de expressões da linguagem oral como “aí”, “mais”. 

A repetição do pronome “ele” é característica da linguagem oral, na qual essa 

repetição ajuda a recuperar os antecedentes. Porém, na escrita, a distância entre os 

elementos que se ligam pela repetição dificulta a leitura e a compreensão. Outras 

características da linguagem oral presentes nos textos retextualizados por alunos/as são o 

resumo e a coda – elementos da narrativa oral que, conforme William Labov (1972, apud 

TARALLO, 1986), se organiza nas seguintes partes: resumo, orientação, complicação, 

complicação da ação, resolução da ação, avaliação e coda.  

Retomo essa divisão para dar especial atenção ao resumo e à coda, uma vez que são 

elementos exclusivos da oralidade e estiveram presentes na maioria dos textos. Para 

William Labov, resumo é a abertura da narrativa, aquela parte em que o narrador apresenta 

o que vai contar antes de iniciar propriamente a narração da história. É o que se observa, 

por exemplo, no texto 1 (cf. Apêndice F, p.168): “Xô vê, xô vê ... às vezes me passa um 

pouco alguma uma partezinha, talvez eu posso dá. É ... essa minha mãe que contava, que 
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quando, no tempo antigo existia um cara ... um casal que tinha um bebezinho [...]”. O 

mesmo ocorre no texto 4 (cf. Apêndice F, p. 176-177): “Ela contava que tinha um pessoal 

vizinho da mãe dela, da minha avó. Então ela diz que tinha uma moça conhecida deles lá, 

disse que virava a mula-sem-cabeça”.Como ocorreu em algumas retextualizações, o 

resumo – embora seja típico da linguagem oral – pode reaparecer parcialmente no texto 

escrito, desde que se exclua a parte em que narradores/as fazem referência à pessoa de 

quem ouviram a história.  

Já a coda, na concepção de William Labov (apud TARALLO, 1986), é a parte em que 

o narrador, ao finalizar a narrativa, usa uma frase-comentário que sinaliza para o 

interlocutor que o turno está disponível. Assim como o resumo, ela pode ser localizada em 

algumas narrativas, embora seja peculiar a narrações pessoais. Pode-se perceber o uso 

desse recurso no texto 1 (Apêndice F, p. 168): “[...] abriu a boca e ela viu os ... os pedações 

de lã do pano do nenê na ... nos dentes dele. Aí ela descobriu que ele era lobisome”. O 

mesmo ocorre no texto 2 (Apêndice F, p. 170-172): “[...] aí transportaram ele pra outro 

lugar, pra bem longe. Aí ele foi embora. Mas a mãe contava essas histórias com muita 

perfeição, sabe?” 

Em outros, como o texto 9 (Apêndice F, p. 192-193), também se percebe a 

ocorrência da coda: 

Aí na hora que ela passô todos assim, passô a onça que ia passa ele, o 
macaco catô um pau e tacô o pau na cabaça, a cabaça quebrou e a 
veinha foi pra saí pra corre, a onça pegou a veinha e comeu. É essa que 
eu contô pros meninos [...].  

 

A coda, por ser exclusiva da línguagem oral, não apareceu em nenhuma 

retextualização, o que evidencia que alunos/as têm consciência das principais distinções 

entre texto oral e texto escrito. 

Verifiquei, na conclusão da análise dos textos retextualizados, que estes foram 
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facilmente compreendidos por alunos/as, o que demonstra familiaridade deles/las com o 

referente – constituído pelo contexto e pelas histórias que compõem o imaginário popular. 

Também fica evidente que tais histórias não foram totalmente esquecidas e ainda integram 

o imaginário da nova geração – embora alunos/as tenham verbalizado preferência por 

outros tipos de histórias e que não cultivavam o hábito de contar aquelas da cultura 

popular. Isso posto, se faz necessário então incentivar esse hábito, para que os narradores 

benjaminianos continuem a repassar a ouvintes de novas gerações a experiência contida em 

histórias dessa natureza e evitar, assim, o desaparecimento delas. 

No fim do primeiro momento de estudos com alunos/as na EFA, foi possível 

vislumbrar resultados positivos no trabalho com as histórias da cultura popular: alunos/as 

procuravam relembrar as histórias, a época em que as ouviram e, também, contavam e 

comentavam-nas com professores/as de outras disciplinas, conforme me afirmou uma 

professora.  

A análise do trabalho realizado com a professora de Língua Portuguesa da EFA e 

com alunos/as apontou a possibilidade de se descolonizar o currículo escolar, 

acrescentando-lhe a cultura de assentados/as e suas histórias de vida. Ao mesmo tempo, 

evidenciou que a contextualização não se restringe à realidade territorial do assentamento: 

pode se realizar com outros tipos de histórias e em outros contextos. A proposta de ensinar 

a Língua Portuguesa pelo processo de retextualização de histórias supera o estudo 

normativo, por propiciar a alunos/as a compreensão do funcionamento textual-discursivo 

da língua em situações reais de uso. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Formando-me professora de língua portuguesa 

 

 
As memórias de mim mesmo me ajudaram a 
entender as tramas das quais fiz parte.      

                                                 PAULO FREIRE 

                                        

Um conto é significativo quando quebra seus 
próprios limites com essa explosão de energia 
espiritual que ilumina bruscamente algo que 
vai muito além da pequena e às vezes miserável 
história que conta. 

                                     CORTÁZAR 
 

 

O segundo período de trabalho na EFA, previsto para depois das férias de janeiro de 

2003, previa um encontro entre alunos/as, professores/as e assentados/as contadores/as de 

histórias. Na seqüência, seriam trabalhadas – de acordo com a gramática funcional – as 

histórias retextualizadas produzidas pelos alunos/as. E o que se pretendia com essa 

atividade de retextualização das narrativas orais é que alunos/as, ao refazerem os próprios 

textos e adequá-los à linguagem escrita, estudassem as normas lingüísticas em situações 

concretas. Outra atividade prevista para um segundo momento seria a leitura crítica das 

histórias de vida, a fim de levar alunos/as a refletirem sobre o funcionamento ideológico da 

linguagem.  

Mas, na volta às aulas, a grande decepção: por falta de verbas, a Escola Família 

Agrícola 19 de Maio não retomou as atividades escolares. 

E agora, José? 
A festa acabou, 
 A luz apagou, 
O povo sumiu [...] 

 

Gizele que amava Renan que amava Vanessa que não amava ninguém do 
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assentamento... Vanessa foi viver fora do assentamento, com seu amor. Gizele e Renan 

foram morar juntos na casa dos pais. Alexsandro brigou com a namorada e foi para Mato 

Grosso. Erik voltou para a cidade dos pais e Marcos, para a militância dos sem-terra. Luiz 

Ricardo, Elias e Flávia foram estudar na cidade. Só Adriano esperava a escola recomeçar. 

Voltei ao assentamento em março de 2003, conversei com pais/mães e lideranças 

políticas a fim de pedir que se mobilizassem para a reabertura da escola. Combinei com 

alunos/as reuniões para uma roda de contação, momento em que também estariam 

presentes os/as narradores/as das histórias as quais haviam sido retextualizadas. Depois – 

prometi – finalizaríamos os trabalhos com as histórias da cultura popular e encerraríamos a 

pesquisa.  

Na data marcada, ninguém compareceu: nem contadores/as nem alunos/as que 

tinham se comprometido a terminar as atividades, e isso representava uma recusa clara em 

não se dar continuidade ao trabalho. Era preciso aceitar o fim, e as afirmações de  Larrosa 

Bondía (2002, p. 28) contribuem para esclarecer que esse é um resultado possível:  

Se o experimento é preditível e previsível, a experiência tem sempre uma dimensão de 

incerteza que não pode ser reduzida. Além disso, posto que não se pode antecipar o resultado, a 

experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de 

antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem “pré-

ver” nem “pré-dizer”. 

O que me restou? Refletir sobre os passos dados, o acontecido, o que me tocou. 

Rever as falhas e tentar compreendê-las. Buscar dar sentido à experiência vivida e 

transformá-la em conhecimento, em sabedoria que poderá nortear ações futuras.  

Diante da impossibilidade de finalizar a proposta de trabalho na EFA, refleti sobre 

os caminhos percorridos e procurei dar sentido à experiência vivida. Retomei os objetivos 

iniciais de minha pesquisa e agora os coloco, de modo a apresentar os resultados. Assim, 
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ao procurar investigar as histórias orais que compõem o imaginário do grupo de 

assentados/as, através de abordagem etnográfica, verifiquei que contar histórias não era 

hábito entre os/as moradores/as do assentamento.Na verdade, apenas os/as assentados/as 

mais idosos contavam histórias ouvidas de familiares à época em que eram crianças.  

Essas histórias se dividem em dois grupos: no primeiro, há as histórias da cultura 

popular: narrativas sobre assombração, mula-sem-cabeça, lobisomem e as que retratam 

dualismos: o bem e o mal; príncipe e plebéia; bruxa e anjo etc. São narrativas primordiais: 

falam das crenças, dos costumes e dos comportamentos do povo que as gerou. No segundo, 

há as histórias de vida, relatos sobre experiências difíceis vividas quando trabalhavam nas 

fazendas ou na época em que estavam acampados e lutavam pela conquista da terra. 

Alguns pais/mães afirmaram terem repassado as histórias a filhos/as; outros/as 

disseram não ter contado devido à influência exercida pelos meios de comunicação de 

massa como a televisão, que modificam hábitos e interferem no convívio familiar. Os/as 

jovens entrevistados/as não se lembravam dessas histórias e declararam que preferiam 

conversar sobre outras narrativas – como piadas, novelas etc. – a ouvir tais histórias; 

embora todos/as se lembrassem dos conflitos e das dificuldades enfrentadas na luta pela 

conquista da terra. Na verdade, as histórias da vida foram as que ficaram retidas na 

memória de todos/as. Constatei que as histórias da vida são narradas à moda benjaminiana 

– o saber sendo transmitido à nova geração com a esperança de contribuir para a formação 

dos filhos/as, educando-os/as para a vida. 

O segundo objetivo era verificar se a escrita e a oralidade eram igualmente 

valorizadas no currículo escolar. Isso porque, ao analisar as atividades escolares 

desenvolvidas pelos/as professores/as da Escola Família Agrícola 19 de Maio, percebi que 

a oralidade fazia parte da Pedagogia da Alternância (PA), que orientava a composição do 

currículo, sobretudo em atividades tais como: colocação em comum, reflexões e debates, e 
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ainda em entrevistas e palestras envolvendo a comunidade. Pude constatar, no entanto, que 

não havia no currículo uma atenção voltada às características e à valorização da linguagem 

oral conforme orientam Ingedore V. Koch (2001), Ataliba T. de Castilho (2002), Márcia E. 

Bortone (1999) e Luiz  A Marcuschi (2001). 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, o trabalho realizado na EFA com 

alunos/as do primeiro ano do ensino médio – envolvendo atividades de retextualização das 

narrativas orais recolhidas entre os assentados/as – mostrou ser uma alternativa possível 

para um ensino que busque resgatar a historicidade do grupo e promover um estudo efetivo 

da linguagem funcional.  

Com base nas orientações de Eni P. Orlandi (1996), Ingedore V. Koch (2001), 

Ataliba T. de Castilho (2002), Márcia E. Bortone (1999), Luiz A. Marcuschi (2001), 

Ângela Kleiman (2002) e Sônia Kramer (2001), pude orientar alunos/as quanto à 

retextualização das histórias da cultura popular, levando-os/as a perceber as características 

tanto da linguagem oral como as da linguagem escrita, para que descobrissem a 

propriedade de cada uma delas e o momento de utilizá-las. 

Alunos/as mostraram-se mais atentos ao uso da linguagem, procuraram perceber e 

representar a historicidade de narradores/as; ao mesmo tempo mantiveram as 

características do gênero narrativo na produção de seus textos. Os resultados obtidos com a 

retextualização das histórias mostram a pertinência das orientações dos/as estudiosos/as 

acima mencionados/as.  

Como propõem, um ensino da língua em que haja a valorização tanto da linguagem 

oral quanto da escrita, o resgate da historicidade dos/das enunciadores/as, aliado ao ensino 

da língua portuguesa de forma funcional e prático e à ajuda do/da professor/a (mediador/a), 

fizeram alunos/as sentirem como funcionam a estrutura da língua e as variações em 

situações reais de uso, embora não tenha sido possível analisar as histórias de vida de 
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assentados/as de forma que pudesse levar alunos/as a ter visões diferentes do grupo.  Isso 

porque – acredito –, através dessas histórias, veriam o outro, mas, ao mesmo tempo, 

veriam a si mesmos. De qualquer modo, ao ler, comentar e escrever sobre as histórias da 

cultura popular, pude propiciar-lhes uma volta às suas origens e às de seu grupo. 

Quanto ao último objetivo proposto – relativo à expectativa de que a pesquisa 

contribuísse para a formação e o desenvolvimento profissional de professores/as –, percebi 

não ter obtido os resultados esperados com a professora de Língua Portuguesa da EFA 19 

de Maio. Tal fato, no entanto, não invalida a pesquisa, enriquecedora para meu 

crescimento como pesquisadora. Na teoria busquei compreender minhas ações e as ações 

daqueles/as que participaram da experiência: em J. Gimeno Sacristán (1999) compreendi a 

importância dos motivos para desencadear o “querer-fazer”; em Antônio Nóvoa (2000), a 

relevância  do diário de campo na reflexão de minha prática cotidiana.  

A pesquisa colaborativa (ALMEIDA et al.,2000; PIMENTA et al., 2000), precisa 

acontecer e ser desejada em parceria, pois se a escola e seus/suas professores/as não 

assumirem a pesquisa como necessidade que deve ser alcançada, também, por eles/elas, a 

concretização dos objetivos almejados estará comprometida.  

Findo o trabalho de campo, procurei reconstruir o caminho: entender o resultado 

obtido. Na releitura do diário de campo, busquei as eventuais causas das dificuldades 

encontradas na pesquisa. Lia, relia, analisava, destacava anotações que, devido ao processo 

e ao entusiasmo com a pesquisa, não haviam despertado minha atenção mas que agora me 

propiciavam outro entendimento: indicaram que, desde a etapa do planejamento das 

atividades, a professora de Língua Portuguesa não demonstrara interesse, prontidão para 

agir, para “querer fazer”; não havia tomado iniciativa em relação ao trabalho com 

alunos/as: enfim, não tinha se envolvido, não assumira a pesquisa como sendo dela. Pistas 

foram sendo dadas, sem que eu, naquele momento, as percebesse: ela protelava o início das 
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atividades com alunos/as, demorava-se muito no seu repouso após o almoço e, com isso, 

encurtava o tempo de trabalho comigo e com alunos/as – embora sempre apresentasse 

argumentos para justificar a não-continuidade das atividades. As anotações no diário sobre 

as decepções sofridas, os numerosos problemas surgidos no decorrer de meu trabalho na 

EFA me fizeram lembrar da recomendação de Sonia Kramer (2001, p. 118): é “[...] preciso 

reeducar o olhar, nos esforçar para não julgar e/ou não culpar professores e alunos, sempre 

que não encontramos o de que gostaríamos”.  

Hoje identifico as dificuldades na condução da pesquisa. Começo pela metodologia 

escolhida: quando me propus a desenvolver uma pesquisa ação colaborativa, deveria ter 

criado condições para que ela realmente acontecesse como uma parceria de trabalho com a 

professora, insistindo com ela para que colaborasse no planejamento e na execução das 

ações entre alunos/as. Ainda que tivesse buscado compreender sua prática mediante 

observação participante e informações que ela me forneceu em entrevistas, percebo agora 

que, na ânsia de pôr a pesquisa em andamento, não tive paciência e empenho no que se 

refere a aguardar o tempo necessário para que a professora compreendesse e assumisse a 

proposta como sua também. Talvez por isso ela tenha colaborado – com informações sobre 

sua prática –, mas não o tenha feito nas ações, pois não se comprometeu, não refletiu nem 

agiu ao meu lado na pesquisa. Com isso, não modificou sua prática, não construiu novos 

conceitos epistemológicos e metodológicos para o ensino de Língua Portuguesa, conforme 

era meu objetivo.  

Embora ela tenha assumido um compromisso verbal comigo e com a pesquisa, não 

consegui despertar nela o desejo de “querer-fazer”. Segundo Gimeno Sacristán (1999), é 

preciso tornar o “querer-fazer” uma necessidade: querer não pressupõe a realização da 

ação; é preciso haver uma “intenção-na-ação” para que ela se mantenha até a sua 

realização. Se professor/a não assumir e desejar os objetivos e os valores a serem 
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alcançados como seus a ponto de “querer-fazê-los” – dando-lhes um significado pessoal –, 

não manterá as ações até o fim. Infelizmente não consegui fazer com que a professora 

assumisse a pesquisa como oportunidade de produzir conhecimentos e ampliar sua prática 

educativa. Em última análise, a relevância social da pesquisa não a tocou. 

Acredito que o fato de eu ter feito o planejamento inicial e o apresentado à 

professora para que acrescentasse suas sugestões não foi uma boa decisão no andamento da 

pesquisa, pois ela se acomodou e simplesmente aceitava o que eu sugeria, sem tomar 

nenhuma iniciativa para o planejamento e a condução das atividades. Ao reler o diário de 

campo, percebo índices fortes de que, apesar de eu ter tentado fazer com que a professora 

de Língua Portuguesa tomasse tais iniciativas, na falta delas, eu conduzia a pesquisa. Se, na 

minha ausência, a professora não cumpria o planejado, quando eu ia à escola, eu realizava 

com alunos/as atividades que ela deveria ter realizado: agia assim porque acreditava muito 

nos propósitos da pesquisa e porque desejava intensamente que ela se concretizasse com 

sucesso e representasse uma nova contribuição para o ensino de Língua Portuguesa.  

Entendo que as atividades propostas podem ser realizadas com outros tipos de 

histórias, bem como em outros contextos – territoriais e de sentido – e que os resultados da 

pesquisa são representativos e passíveis de serem aplicados a outras situações, dando 

origem a uma “teoria fundamentada”43 (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Embora esta pesquisa 

tenha se referido ao contexto particular de um assentamento, ela não se restringe a ele ou à 

educação rural, pois o objetivo era contribuir para a formação de professores/as no geral; 

nesse sentido, chegar às generalizações requer que se explique antes o particular.  

                                                
43 Conforme Robert Bogdan e Sari Biklen (1994), “teorias fundamentas” são as teorias construídas a partir da 
prática, do real. 
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Outra dificuldade encontrada na pesquisa foi a opção por trabalhar com as histórias 

recolhidas no assentamento somente na disciplina Língua Portuguesa. Acreditei que o 

projeto relacionava-se mais com Língua Portuguesa por prever o estudo da linguagem de 

forma situada, em situações concretas. Hoje percebo que isto não descartaria a 

possibilidade de trabalhar, também, com as outras disciplinas, pois a leitura e o debate das 

histórias recolhidas sob outros olhares poderia ter enriquecido o trabalho e lhe dado mais 

dinamismo; a participação dos/as demais professores/as teria evitado ou diminuído os 

efeitos da falta de regularidade nas ações com alunos/as.  

Mas, se todos os/as professores/as tivessem sido envolvidos, a motivação, o 

interesse e a responsabilidade em relação à pesquisa teriam sido maiores? O 

comprometimento teria sido diferente se tivessem trocado informações? Agindo em 

conjunto, teriam sido capazes de dinamizar as atividades com as narrativas orais, 

descobrindo novas possibilidades e significados para as atividades propostas por mim? 

Obviamente, estes são questionamentos pertinentes. Mas uma coisa é fato: ao selecionar 

apenas a professora de Língua Portuguesa para trabalhar comigo, perdi a oportunidade de 

lidar com um currículo aberto e diferenciado, orientado pela PA.  

Porém, mesmo com o prejuízo provocado por essa opção, foi possível vislumbrar a 

possibilidade de se promover uma educação intercultural, à medida que a cultura de 

assentados/as foi inserida no currículo da EFA, e com isso alunos/as estudaram a linguagem 

de forma significativa. 

As distâncias temporal e espacial revelaram ser algo problemático para a pesquisa. 

Como as visitas à EFA eram quinzenais e apenas no período da tarde, o acesso difícil e a 

distância impediram visitas mais constantes; logo, a falta de contato direto mais freqüente 

não permitiu manter a motivação inicial – a vontade de buscarmos juntas, de construirmos 

respostas às perguntas feitas sobre a prática de Língua Portuguesa e sobre PA. Houve, 
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portanto – no dizer de Gimeno Sacristán (1999) – a dispersão de motivos, que culminou na 

ruptura do projeto. Mas, “[...] o caminho que enlaça as intenções e os motivos com as 

ações nem sempre é reto [...]” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 39).  

As dificuldades para controlar essas situações levaram-me a buscar respostas para 

elas. Assim, volto a reler minhas anotações no diário de campo e enxergo os índices que, 

desde o início, sugeriam a instabilidade financeira da escola, que dependia de pequenas 

doações de pais/mães e solicitação de verbas estaduais – nem sempre obtidas, em virtude 

do processo de reconhecimento da escola pela Secretaria Estadual de Educação. Só agora 

compreendo Gimeno Sacristán (1999, p. 36, citando ARENDT, 1984, p. 281):  

Evidentemente, querer fazer algo não significa poder fazê-lo, pois deve-se analisar 

a particularidade da situação em que se vai agir e ter um diagnóstico adequado de nossas 

possibilidades e da situação. Conseqüentemente, no mundo do “pretendido, como é a 

educação, guiada por projetos e utopias, não há seguranças, nem normas universais”. 

Encarei ingenuamente o “discurso” de professores/as sobre a EFA e não fui capaz de 

olhar criticamente para escola, assentados/as e professores/as, de forma a compreender 

particularidades da situação e fazer um diagnóstico adequado das possibilidades de 

realização da pesquisa.  

Transformar a experiência – que me tocou – em conhecimento exigiu um 

entrelaçamento dos fundamentos teóricos da pesquisa ao acontecido, para melhor entendê-

lo. Falando com Sonia Kramer (2001, p. 107) no que se refere à prática da escrita como 

experiência e à aprendizagem das pessoas por meio dela, se tal prática constitui algo para 

além do tempo vivido, então re-signifiquei minha escrita no diário e pude ler e confrontar 

os pressupostos teóricos que me orientaram na pesquisa, refletir sobre minhas ações, o 

movimento de minha formação como professora, meu trabalho como formadora de 

professores/as, minha constituição do “ser professor”, minha prática educativa, para poder 
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transformar tudo isso em experiência (BENJAMIN, 1985).  Percebi que me modifiquei ao 

desenvolver esta pesquisa: iniciei-a esperando transformar a prática pedagógica do outro, 

contribuir para a formação de outros/as colegas; no fim, acabei transformando minha 

prática docente ao tentar entender minha formação como pesquisadora: saí desta 

experiência com outra visão sobre formação de professores/as. Ao olhar para o “fazer 

cotidiano” de outros/as, vi a mim mesma; compreendi que apenas concordar com novas 

teorias em educação não é motivo suficiente para professores/as colocá-las em ação e 

buscar uma formação continuada. A compreensão crítica da prática que desenvolvem e a 

conscientização da necessidade de refletir sobre sua prática ainda não são consideradas 

pelos professores/as requisitos elementares ao exercício da profissão docente. Talvez por 

esta razão a pesquisa tenha contribuído muito mais para a minha formação e 

desenvolvimento profissional do que para formação da professora nela enfocada. Aprendi 

muito mais do que pensava que tinha para ensinar. 

Meu diário de campo me possibilitou autoconhecimento e uma compreensão mais 

precisa do caminho de minha autoformação: o que fui e no que estou me tornando como 

profissional da educação, professora de Língua Portuguesa e pesquisadora. Esse 

instrumento se tornou o espaço em que me vi narradora de minha história e das histórias de 

pessoas que contracenaram comigo; nele, refletindo sobre a experiência da pesquisa, 

reconstruí o processo de minha formação, os lugares pedagógicos por que passei e em que 

me constitui como professora.  

Finda a pesquisa, posso compreender que a leitura e as narrativas sempre fizeram 

parte de mim – do meu cotidiano e das etapas de minha formação – e muito contribuíram 

para constituir meu “ser professora de Língua Portuguesa”. Neste poema narrativo, teço 

meu curriculum, a narrativa de minha vida:  
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TECENDO HISTÓRIAS 
 
 

Marlene Ribeiro S. Graciano 
 
 
 

Criança, brincando de escolinha 
 

de boneca e casinha 

costurava, tecia. 

 

Cresci, vivi, descobri 

a leitura e sua magia 

nela me vi. 

 

“Retrato” de Cecília Meireles, 

“Amor” de Clarice Lispector, 

“A moça tecelã” de Colasanti. 

 

Mais tarde, W. Benjamin, 

G. Sacristán,  A. Nóvoa, 

A. Kleiman e S. Kramer. 

 

E pela vida afora vou 
lendo, tecendo, o que fui 

e o que será de mim. 

 

 

Para complementar o sentido desta narrativa, peço “licença poética” à comunidade 

científica para aqui ilustrar esses versos. 
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Figura 13 – Ilustração1 do poema-narrativo “Tecendo Histórias” 
(Desenho: Brynner Rodrigues Caldas, fevereiro de 2004) 
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Figura 14 – Ilustração 2 do poema-narrativo “Tecendo Histórias” 
(Desenho: Brynner Rodrigues Caldas, fevereiro de 2004) 
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Figura 15 – Ilustração 3 do poema-narrativo “Tecendo Histórias” 
(Desenho: Brynner Rodrigues Caldas, fevereiro de 2004) 
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Figura 16 – Ilustração 4 do poema-narrativo “Tecendo Histórias” 
(Desenho: Brynner Rodrigues Caldas, fevereiro de 2004) 
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Hoje me encontro nas palavras de Zygmunt Bauman (2003, p. 7): 

Creio que a experiência humana é mais rica do que qualquer de suas 
interpretações, pois nenhuma delas, por mais genial e “compreensiva” 
que seja, pode exauri-la. Aqueles que embarcam numa vida de 
conversação com a experiência humana deveriam abandonar todos os 
sonhos de um fim tranqüilo de viagem. Essa viagem não tem um final 
feliz – toda sua felicidade se encontra na própria jornada. [...] fica claro 
para mim que o que me parecia havia pouco como “o fim” (da escrita de 
um livro) era, de fato, um começo com uma seqüência desconhecida, mas 
tremendamente necessária. Por trás de cada resposta percebo que novas 
questões estão piscando; que mais, muito mais, restou a ser explorado e 
compreendido e quão pouco, de fato, foi revelado pelo “acabamento bem-
sucedido” das explorações passadas. As perguntas mais intrigantes e 
provocantes emergem, via de regra, após as respostas.  
 

O que diz esse pensador polonês expressa o sentido da minha experiência, que não 

teve um “final tranqüilo” – mas que não acabou. Como diz Walter Benjamin (1985), “[...] 

numa narrativa a pergunta – e o que aconteceu depois? – é plenamente justificada”: o que 

aconteceu depois foi que pude conversar com a experiência e a possibilidade de 

transformar o acontecido na sabedoria que orienta o caminho da minha formação contínua. 

Finda a pesquisa, posso compreender que a leitura e as narrativas sempre fizeram 

parte de mim – do meu cotidiano e das etapas de minha formação – e muito contribuíram 

para constituir meu “ser professora de Língua Portuguesa”. Neste poema narrativo, teço 

meu curriculum, a narrativa de minha vida. 
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ANEXO A –  Mapa com a divisão da área do Assentamento Nova Santo Inácio e 
Ranchinho 

 

 
 O Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho criado pela Portaria INCRA nº 
392 de 26 de maio de 1994, conta com uma área de 3.958,618 ha, divididos em 115 
parcelas com áreas que variam de 13,70 a 34,57 ha. O assentamento apresenta 923,00 ha 
compreendendo áreas de reserva coletiva, sede da associação e escola. 
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ANEXO B – Localização Geográfica de Campo Florido (MG) no mapa do Brasil 
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APÊNDICE A – Informações sobre as Escolas Família Agrícola 
 

 

A Escola Família Agrícola 19 de Maio, localizada no Assentamento Nova Santo 
Inácio e Ranchinho, é uma escola de ensino médio e  segue as orientações da Escola 
Família Agrícola (EFA), que segue o modelo das Maisons Familiales Rurales- Pedagogia 
da Alternância, experiência educativa que surgiu na França e se transformou num 
movimentointernacional. 

Através de entrevistas e consultando dois manuais mimeografados produzidos pela 
União Nacional das Escolas Família Agrícola do Brasil (Unefab) e Associação Mineira das 
Escolas Família Agrícola  (Amefa) consegui as informações sobre a história e o 
funcionamento da Pedagogia da Alternância, nas Escolas Família Agrícola. 

No Brasil, as experiências que permitiram a criação das primeiras Maisons 
Familiales Rurales tiveram início em meados da década de 60, no Espírito Santo, tendo 
como referência as experiências da região de Vêneto, norte da Itália, que para cá foram 
trazidas  por influência da atuação pastoral de um padre jesuíta de origem italiana, Pe. 
Umberto Pietrogrande. 

Pe. Pietrogrande foi designado, a partir de 1965, para a Escola Apostólica dos 
Jesuítas, em Anchieta (ES), onde conheceu as condições de vida daqueles descendentes de 
imigrantes, oriundos da mesma região de suas origens na Itália. 

Nesta época, a região sul do Espírito Santo caracterizava-se por uma economia 
primária agrícola em que se destacava a produção de café, com a maioria da sua 
população, marcada pela forte presença dos imigrantes italianos, morando no meio rural. A 
crise do café, na década de 50, gerou uma intensa crise sócio-econômica, em que a 
instabilidade financeira e, conseqüentemente, a falta de alternativas econômicas para os 
municípios integrantes da região cafeeira, provocou um estado de desânimo nos 
agricultores, contribuindo para acelerar o processo de êxodo da população rural. 

Tendo a oportunidade de conhecer de perto as condições de vida daqueles 
descendentes de imigrantes italianos, Pe. Pietrogrande não só percebeu como envolveu-se 
com os problemas sociais existentes nos setores básicos de vida da população, 
especialmente aqueles relacionados à escola no meio rural. 

Nesta época, o padre fez críticas ao modelo da escola tradicional, afirmando que ela 
estava “[...] formando jovens incapazes de contribuir para o desenvolvimento de sua 
comunidade. Era uma escola que transmitia conhecimentos, mas que não servia para uma 
ação transformadora.” (MEPES, 1996, p. 11-12). Desencantado com a escola comum, o 
padre orientou a construção de uma escola onde o sentido da promoção humana fosse mais 
amplo e diferente das escolas existentes. 

Neste contexto educacional, muitas famílias optaram por  uma educação calcada na 
realidade de vida dos jovens do meio rural e adaptada às condições da agricultura. Os 
princípios pedagógicos das Maisons Familiales mostraram-se adequados para iniciar as 
primeiras experiências de alternância na formação de jovens rurais no Brasil. 

Segundo dados de 1999, da União Nacional das Escolas Família Agrícola do Brasil  
(Unefab), as escolas Família  Agrícola atendem no Brasil em torno de 13.000 jovens, 
envolvendo no seu projeto educativo  uma média de 8.000 famílias de  pequenos 
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agricultores, de meeiros, de assalariados agrícolas e de assentados rurais de 3.000 
comunidades rurais. 

Conforme declaração de D. Luciano Mendes de Almeida (ALMEIDA, 2002) existem 
no Brasil 115 escolas EFA distribuídas em 17 Estados da Federação. 

As escolas Família Agrícola têm seu financiamento sustentado por convênios 
estabelecidos entre as associações das escolas e os poderes públicos: municipal e estadual, 
mas sempre garantindo a autonomia do projeto pedagógico e administrativo de cada 
escola; por isso, em algumas regiões como Minas Gerais e Bahia, a participação do 
governo do Estado é reduzida. 

Os projetos pedagógico e administrativo das EFA seguem as orientações da 
Pedagogia da Alternância, estabelecida no Plano de Formação de Monitores para as 
Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, produzido pela União Nacional das Escolas Famílias 
Agrícolas do Brasil (Unefab). 

A Pedagogia da Alternância está assentada na organização de espaços e tempos 
diferenciados, mas que mantêm entre si estreita relação; ou seja, um período letivo no 
centro educativo, alternando com um período letivo no meio sócio-profissional–familiar. 
Estes períodos alternados variam de escola para escola, devido às peculiaridades regionais, 
podendo ser de uma semana ou de quinze dias. 

A alternância está embasada no princípio de que a vida ensina mais que a escola. O 
tempo escolar é visto como a continuação de sua vida, por isso é alternado e integrado com 
o tempo vivido junto à família. Na Pedagogia da Alternância a experiência do cotidiano é 
considerada a matéria prima para uma aprendizagem dinâmica, contextualizada e 
interessante. O trabalho e experiências sociais no meio social se integram ao currículo e 
constituem os conteúdos vivenciais básicos da ação educativa da EFA. A construção do 
conhecimento se dá a partir do conhecimento empírico do meio rural. Em síntese, a 
Pedagogia da Alternância é uma proposta que busca a socialização do saber e a valorização 
da cultura popular. 

Na Pedagogia da Alternância a aquisição dos conhecimentos é feita de forma crítica 
e participativa, cooperativa, numa conjugação dos vários parceiros: pais/mães e demais 
familiares, monitores/as, os próprios jovens - principais sujeitos do processo educativo-, 
comunidade, lideranças, orientadores de estágios e entidades afins. 

Na  aprendizagem desenvolvida em diferentes espaços e tempos - em casa, com a 
família, no trabalho ou no convívio social - de acordo com a programação e 
disponibilidade do próprio aluno/a, são utilizados instrumentos pedagógicos específicos 
que estruturam e possibilitam a alternância. São eles:  

- Planos de Estudo,  
- Colocação em Comum,  
- Caderno da Realidade,  
- Viagens e Visitas de Estudo,  
- Intervenções Externas,  
- Cadernos Didáticos,  
- Atividades Retorno e Experiências,  
- Projeto Profissional,  
- Visitas às Famílias,  
- Estágio,  
- Caderno Didático,  
- Tutoria,  
- Avaliação. 
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O Plano de Estudo é o principal instrumento metodológico para a articulação entre 
casa e escola, entre conhecimentos empíricos e teóricos, entre trabalho e estudo. Suas 
atividades envolvem reflexão, problematização e interferência sobre a realidade. Ele traz 
os conhecimentos da cultura popular para a EFA, e  é o responsável por levar para a vida 
cotidiana as reflexões aprofundadas na escola, feitas a partir do Plano de Estudo.  

No final ou início de cada ano a EFA define os temas geradores para cada 
alternância, ou seja, os Planos de Estudo a serem desenvolvidos em casa e na comunidade. 
Alunos/as e familiares participam da definição dos temas geradores, sendo os conteúdos 
desenvolvidos a partir destes temas. 

No final de cada sessão escolar os monitores/as estimulam os jovens na elaboração 
do roteiro da pesquisa do Plano de Estudo, que será desenvolvido durante a estada do 
aluno/a em sua casa e comunidade.  

Os temas atendem ao desenvolvimento físico e psíquico dos jovens e aproximam-se 
da sua realidade para motivar o interesse e contextualizar o aprendizado. 

Ao retornar do período em que passa com a família, o jovem traz para a escola 
pesquisa referente ao Plano de Estudo, desenvolvida a partir de um  roteiro fornecido pelo 
monitor/a , além de uma redação que deve expressar sua síntese pessoal. A equipe de 
monitores/as aprecia o trabalho de cada um/a, através do Caderno da Realidade. 

O Caderno da Realidade acumula o registro de conhecimentos sobre a realidade, e 
existe como instrumento necessário para sistematizar a pesquisa.  Nele, o jovem registra 
todas as suas reflexões e estudos aprofundados. É o elemento que permite a sistematização 
racional da reflexão e ação provocadas pelo Plano de Estudo. É o lugar onde ficam 
ordenadas as informações interdisciplinares e experiências realizadas em casa e na escola. 
O Caderno da Realidade pode ser uma pasta, um caderno ou qualquer outro material que 
possibilite arquivar as informações produzidas pelo aluno/a. 

Em seguida, vem a Colocação em Comum, ou seja, o momento de socialização do 
Plano de Estudo, em que os aluno/as apresentam as informações obtidas no Plano de 
Estudo. Neste processo, busca-se construir um texto comum, uma espécie de síntese com o 
conhecimento de cada um. Os monitores/as acompanham e facilitam o processo para que 
haja participação efetiva e ativa dos jovens. Além do mais, provocam o debate, 
problematizam o tema e levantam os pontos de aprofundamento para as aulas e disciplinas 
a serem administradas posteriormente. 

Após a Colocação em Comum, a equipe de monitores/as promove uma reunião 
pedagógica, onde buscam os conteúdos das disciplinas que podem ajudar no 
aprofundamento das questões levantadas sobre o tema em estudo. Através do trabalho 
conjunto e integrado, a equipe de monitores/as busca as relações interdisciplinares entre os 
diferentes conteúdos. 

O Caderno Didático é o livro da EFA. Trata-se de um material específico que deve 
ser desenvolvido através de uma metodologia própria, elaborado a partir do Plano de 
Estudo para o aprofundamento das disciplinas afins, depois de cada Colocação em 
Comum. 

As Viagens e Visitas de Estudo têm por finalidade levar os alunos/as a observarem 
a prática em ambientes diferentes daquele em que vivem; conhecer outras experiências 
existentes no campo profissional ou social. Visam ao conhecimento de novas realidades e 
de novas técnicas, e possibilitam intercâmbios de informações e experiências práticas no 
campo profissional e social. 

As Visitas de Estudo, uma estratégia de aprendizagem a partir da experiência dos 
outros, são motivadas pelo Plano de Estudo; elas complementam o tema em estudo, 
valorizando o conhecimento prático de profissionais da região. Ao finalizar a Visita ou 
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Viagem de Estudo, todo o relato deve ser registrado no Caderno da Realidade e 
aproveitado para avaliação nas disciplinas afins. 

A Intervenção Externa consiste em palestras, cursos, seminários etc., realizados a 
partir dos temas dos Planos de Estudo. Para essa intervenção são convidados agricultores, 
pais/mães de alunos/as, produtores, técnicos e demais profissionais que tenham afinidade e 
algo a contribuir a partir de sua experiência pessoal. Os alunos/as são preparados e, 
geralmente, descrevem a atividade em relatórios juntados ao Caderno de Realidade. 

A formalização e conceitualização dos temas a partir dos conteúdos disciplinares 
sãos enriquecidos com as visitas e intervenções. Os jovens são levados a confrontar o 
conhecimento pessoal e comunitário com os conhecimentos dos outros profissionais da 
região e com os conhecimentos teóricos de livros e dos monitores/as. No final, são 
convidados a tirarem conclusões a partir das comparações e análises proporcionadas pelo 
processo educativo alternante. Estas conclusões são registradas no Caderno da Realidade e 
servem como material de avaliação concreta do aproveitamento do aluno/a.  

As Atividades de Retorno e as Atividades de Experiência ocorrem na fase 
conclusiva de um tema do Plano de Estudo. Nas Atividades de Retorno a EFA planeja com 
os jovens a forma como os resultados da pesquisa podem ser apresentados para a família, 
comunidade ou entidades sociais e produtivas onde ela foi realizada. Uma atividade 
retorno poderá ser, por exemplo, a realização de uma palestra na comunidade, o 
desenvolvimento de uma campanha, a demonstração de uma técnica etc. 

A Experiência consiste na realização de uma pesquisa, ou de uma demonstração 
mais complexa, que pode ser desenvolvida na escola, em casa ou nas comunidades. Ela 
exige preparação e acompanhamento dentro de critérios técnicos para se obter os 
resultados esperados. Por exemplo: provar que o plantio de mandioca com um determinado 
espaçamento e preparo do solo poderá produzir mais e render mais lucro. 

As Visitas às Famílias, feitas pelos monitores/as, têm por objetivo aproximar a 
escola da família e comunidades, criando condições para o estabelecimento do diálogo 
entre pais/mães e filhos/as, entre monitores/as e pais/mães, envolvendo-os mais na vida da 
escola e no acompanhamento do filho/a durante a sua estada em casa, assumindo o papel 
dos monitores/as durante este período de aprendizagem no meio social. 

O Estágio constitui mais um dos recursos utilizados na estrutura pedagógica. São 
atividades programadas, com duração que varia de um a sete dias; o estágio é desenvolvido 
em propriedades agrícolas, empresas, entidades sociais, ou em órgãos de pesquisa ou 
assistência aos agricultores, de prestação de serviços etc. 

Os estágios são programados para ocorrerem na 2ª e 3ª séries. Devem ser 
vinculados aos temas de Planos de Estudo. O estágio possibilita aos alunos/as experimentar 
na prática o que fora observado durante as pesquisas feitas no Plano de Estudo. Após o 
estágio, retornando à escola, ocorre o relato da experiência para os colegas, monitores/as e 
pais/mães. O registro da experiência é feito no Caderno da Realidade. 

A avaliação do estágio é feita pelo estagiário/a, pelo mestre de estágio e pelos 
colegas e monitor/a e ocorre em dois momentos: na hora da socialização na EFA e também 
através dos relatórios. 

Ao iniciar seus estudos na EFA o/a jovem será orientado a construir o seu Projeto 
Profissional ou Projeto de Vida. Este projeto será um meio do jovem concretizar as 
pesquisas dos Planos de Estudo, buscando conhecer melhor a realidade sócio-econômica, 
cultural, política e profissional da região. O Projeto de Vida tem como objetivo levar o 
aluno/a a pensar no seu futuro como profissional. O Projeto será um meio de buscar 
inserção no mundo do trabalho, ou seja, um empreendimento que gere emprego e renda 
para o jovem e sua família.  
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O Caderno da Alternância é um meio de comunicação entre a escola e a família. 
Com ele, a família participa do processo educativo, acompanhando e orientando seus 
filhos/as sobre as atividades a serem desenvolvidas durante a estada em casa. A família se 
informa de tudo o que ocorreu na EFA, inclusive avaliação de convivência, habilidades 
práticas e aprendizagem. Por outro lado, o caderno de acompanhamento traz informações 
sobre a vida em casa. O caderno de acompanhamento é um instrumento de avaliação que 
substitui o boletim escolar e até o Diário do professor/a. 

A Tutoria é um procedimento que a EFA utiliza para conseguir a formação integral 
e personalizada do jovem. Consiste no acompanhamento personalizado do aluno/a durante 
todo o período escolar. Cada monitor/a acompanha um grupo de alunos/as e os assiste, 
dando a cada aluno/a a oportunidade de um momento a sós para tratar do Plano de Estudo, 
do Caderno da Realidade, da convivência em casa, na EFA.  

 Avaliação é considerada um processo participativo na Escola Família Agrícola, 
tornando o processo educativo um compromisso de família assumido junto à escola.  

Essa abertura da escola ao meio social, com participação de diferentes segmentos, 
pais/mães, alunos/as, agricultores em geral, nas atividades da escola, contribui para que sua 
ação seja cada vez mais efetivada. Firma-se, com isso, um contrato social entre os 
alunos/as e os responsáveis pelo planejamento (feito no início do ano letivo e avaliado no 
seu final) e pela gestão das ações educativas. 

A auto-avaliação feita pelo aluno/a é uma prática importante para responsabilizá-lo 
pelo seu processo educativo. É uma das formas de prepará-lo para a cidadania. Em todos 
os aspectos avaliativos apresentados os alunos/as são instados a participar através da auto-
avaliação. O aluno/a avalia o plano de formação, toda a equipe de monitores/as, o conselho 
administrativo, a comissão de formação, enfim, todos participam do processo avaliativo de 
todo o projeto educativo. 

O êxito da escola está intimamente ligado ao bom êxito dos alunos/as, das famílias 
e das comunidades atingidas pela escola. 
 
 
Análise da PA na “EFA 19 de Maio” 
 
 

Durante os dois anos de seu funcionamento, a “Escola Família Agrícola 19 de 
Maio” tentou aplicar os instrumentos pedagógicos que estruturam a Pedagogia da 
Alternância. Muitas dúvidas surgiram em relação à metodologia e à aplicação dos 
instrumentos. Umas foram solucionadas, outras adequadas ao contexto, porém alguns 
instrumentos importantes, como as visitas às famílias e o Caderno de Alternância  não 
foram realizados. 

Uma síntese da utilização destes instrumentos mostra que o Caderno da Realidade 
foi feito. Os alunos/as montavam uma pasta com as pesquisas feitas e textos produzidos. 
As Colocações em Comum também eram feitas todas as segundas-feiras à tarde, quando os 
alunos/as retornavam das atividades com a família. Porém, nesta atividade, os alunos/as 
pouco problematizavam, conforme informações dadas pela professora de Português 
durante as entrevistas. Todos os professores/as participavam deste momento e com base 
nele montavam suas aulas.  

Alguns instrumentos não foram bem conduzidos. O projeto profissional que deveria 
ser feito durante o 1º ano, não foi feito pelos monitores/as, pois pensaram que seria feito no 
3º ano. A tutoria também não foi desenvolvida conforme a orientação pedagógica. Cada 
dia havia um monitor/a responsável por acompanhar os alunos/as, mas não ocorria um 
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atendimento individualizado. Na escola, não havia o Caderno Didático que reunia os 
planejamentos dos monitores/as. Segundo eles/elas, elaboravam suas aulas a partir dos 
Planos de Estudos, pesquisando em vários livros, mas não tinham o registro das atividades 
desenvolvidas no Caderno Didático.  O Caderno de Alternância também não foi construído 
por falta de informações suficientes e intercâmbio entre os pais e monitores/as. 

A inserção dos pais/mães na escola deveria ocorrer desde o início do 1º ano, através 
de sua participação no planejamento pedagógico e administrativo da escola. Também 
deveriam participar da elaboração do projeto profissional de seus filhos/as, da escolha dos 
temas para os Planos de Estudos e das avaliações durante todo o período letivo, analisando 
não só a formação do/a aluno/a como também as mudanças operadas na propriedade da 
família, resultantes das aprendizagens construídas na escola. Na prática, esta participação 
não se efetivou totalmente. Os pais/mães participaram apenas da reunião inicial de cada 
período letivo e nelas apenas opinaram sobre o calendário escolar. 

Outro fator que muito contribuiu para este distanciamento entre escola e famílias 
foi o financeiro. Por falta de verbas e de infra-estrutura, como veículos e maior número de 
monitores/as, as Visitas às famílias não foram realizadas, comprometendo a eficácia da 
Pedagogia da Alternância. 

É importante ressaltar que as Escolas Família Agrícola não têm como objetivo fixar 
o jovem no campo, este é um objetivo buscado pelos pais dos/as alunos/as da Escola 
Família Agrícola 19 de maio, que por serem assentados querem ter os/as filhos/as junto 
com eles, dando continuidade aos trabalhos iniciados na terra conquistada, valorizando-a e 
reconhendo a luta dos pais pela conquista, de acordo com as orientações do MST. 
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APÊNDICE B – Roteiro das entrevistas com narradores/as 

 

As Histórias da Infância 

1) Apresentação do objetivo da entrevista: Conhecer melhor os assentados/as, ouvir suas 
histórias e quem sabe ajudá-los a escreverem, a registrarem a própria “história”. 

 
2) Antigamente, no fim da tarde, as pessoas costumavam sentar na frente da casa, numa 
roda para ouvirem e contar histórias. Alguns/mas de vocês tinham esse costume? 
Gostavam mais de ouvir ou de contar histórias? Quem contava essas histórias?  
 
3) Quando eram crianças, seus pais contavam histórias para vocês? Que tipo de histórias? 

 
 

Experiência de Leituras 
 

4) Vocês aprenderam a ler e escrever? E na escola, vocês ouviram histórias? Quem 
Contava? O que liam? 

 
5) Ainda lêem? O que mais gostam de ler?Que livro mais gostou? 
 
6) E na época do “acampamento”, vocês liam muito? O quê? Quem fornecia material? 
Quem indicava as leituras? 
 
 
Relembrando Histórias 
 
7) E hoje, quando se reúnem, contam histórias, relembram o passado?  
 
8) Gostaria de contar uma história? Pode ser da época da infância, do acampamento ou até 
mais recente... 
 
9) Costuma escrever  histórias ou poesias? 
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APÊNDICE C – Questionário respondido pelos professores/as da EFA 19 de Maio 
 

 
 
 
 

Nome:  _____________________________________ Idade:._      
Data:._________________ 
 
 
 
1. FORMAÇÃO 
 
- Ensino Médio: 
Pública (  )  Particular (  ) 
Magistério: sim (  )       não (  ) 
 
- Curso Superior: 
Curso:                                                                                                                                           
. 
Completo (  )       Incompleto (  )       Está cursando (  ) 
Instituição:                                                                                                                                    
. 
Pública (  )       Particular (  ) 
 
- Pós – graduação: 
Curso:                                                                                                                                           
.  
Instituição:                                                                                                                                    
. 
Completo (  )       Incompleto (  )       Está cursando (  ) 
Pública (  )       Particular (  ) 
 
 
2. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 
- Nome da escola onde 
leciona:__________________________________________________ 
- 
Série(s):__________________________________________________________________
_ 
- Nº de alunos por série:              . Total:                  . 
-  Já atuou na zona rural: sim (   )       não (   )       número de anos:                      . 
- Está atuando na zona rural: sim (   )       não (   )       desde:                    ____ 
- Há quanto tempo leciona: 
(  ) 01 a 05 anos         (  ) 06 a 10 anos         (  ) 11 a 20 anos          (  ) 21 a 25 anos 
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3. DADOS PESSOAIS 
 
1. Você está estudando? Que curso? Onde? 

2. Fale sobre a Escola Família Agrícola. Há quanto tempo leciona nesta escola? Em qual 
série leciona? Quantos alunos? Gosta de lecionar na EFA? Por quê? 

3. Quais as principais dificuldades que você encontra para lecionar? 

4. Fale sobre seus alunos. Quais as maiores dificuldades no trato com eles? O que é fácil, 
tranqüilo, bom na relação com eles? 

5. Eles têm dificuldades de aprendizagem? Quais? 

6. Fale sobre os pais dos alunos. Como é a relação com eles? Freqüentam a escola? Com 
que freqüência? Colaboram com a escola? Como?  

7. Fale sobre o seu trabalho: Como prepara suas aulas? Usa livros? Quais (basicamente)? 
Usa recursos didáticos? Quais? 
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APÊNDICE D – Roteiro para as entrevistas com os alunos/as da EFA 19 DE MAIO 

 

 
Eu estou aqui na escola para pesquisar com vocês sobre as histórias que seus pais 

contavam pra você na época da sua infância. 

Seus pais contavam histórias para você? Quem mais contava? Em que momento? 

Que tipos de histórias eles contavam?  

Você se lembra se algumas para me contar? 

E quando você foi pra escola, lá você ouvia histórias? Quem contava? Quando? As 

histórias eram contadas ou lidas? 

Aqui na EFA, vocês contam histórias? Que tipo de histórias? Em que momento? 

Você gosta de estudar na EFA? Por quê? Qual a diferença entre a EFA e as escolas 

da cidade? 

Você lê muito? Aqui na EFA ou em sua casa? A EFA incentiva a leitura? Vocês 

pedem para ler ou recebem indicações? Que tipo de leitura os professores sugerem?  

O que mais gosta de ler?  

Qual o livro que mais gostou? 

Vocês têm alguma matéria específica que trabalha essa questão do assentamento ou 

das idéias políticas? Como é feita a conscientização política do grupo. 
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APÊNDICE E – Roteiro para reflexão dos alunos/as da EFA 19 de Maio 

 
 
 

1) Por que as pessoas perderam o hábito de contar histórias? 

2) Sinceramente, o que você acha do trabalho com histórias orais que estamos realizando? 
 
3) Em relação à produção de textos, v. percebeu se ocorreram mudanças? Que mudanças 

foram estas? 
 

4) Você tem lido mais? Quais livros você leu? Gostou da (s) leitura (s) Por quê? 
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APÊNDICE F – Histórias do imaginário popular e retextualizações feitas pelos/as 
alunos/as 
 
 
 
Texto 1 – Extrato da entrevista com D. Madalena Arantes entregue aos alunos/as. 
 

Marlene: – A senhora se lembra de alguma história do tempo da infância? 
 Madalena: – Xô vê... Xô vê... às vezes me passa um pouco, alguma uma partezinha, talvez 
eu posso dá. É... essa minha mãe que contava, que quando, no tempo antigo, lá é, existia um cara... 
um casal que tinha um bebezinho e a mulher não sabia que o home era lobisomem. Aí um dia eles 
foram passiá na casa do vizinho com a lua bem clara. Aí foro travessá uma portera e o home falou 
assim: _ Ah deixa eu ir ali... deixa eu ir ali no mato, muié. A muié foi... aí a muié fico lá na... na 
bera da portera e o home foi. Quando ele voltô, ele já voltô transformado num bicho. Aí ela pegô e 
ficô cum medo e trepô no mourão da portera, aí o bicho arranhava, assim, com os dente a frauda do 
nenê. Aí... mais ele não conseguiu pegá não.  

Aí, aí passô um pouco, porque eze tinha um horário pra eze voltá ao normal. Aí esse bicho 
é... sumiu... pareceu o marido dela lá de novo, aí eles voltaro pra casa. Aí quando foi de dia, ele 
deitô no colo dela e durmiu, abriu a boca e ela viu as... os pedaços de lã do pano do nenê na... nos 
dente dele. Aí ela discubriu que ele era lobisome. 

M: – E o que ela fez? 
M.: – Aí num sei mais. ((risos)) 
M: – Esqueceu? 
M.: – Esqueci essa parte aí que é muito medrosa. 

 
 
Retextualizações feitas pelos alunos/as 
 
 
O HOMEM, O LOBISOME 
 
 

Era uma vez, um casal que morava em uma fazenda. E que nessa fazenda diziam ter algo 
estranho, muitos diziam ter visto uma espécie de animal assustador, e que o chamavam de 
lobisome. 

Certo dia o casal resolvel ir até a casa de uma vizinho, era uma niote de lua cheia e estava 
bem clara, e junto estava seu filhinho rescem-nascido, em um certo ponto do caminho por volta da 
meia-noite ele disse: 

- Maria preciso i no mato! 
- Fazê o que Zé? 
- to com dor di barriga! 
- Não demora Zé!, porque tenho medo, e é noite de lua cheia, e é coresma, e ocê sabe que o 

Juquinha não é batizado. 
Então José foi ao mato, e acabou-se demorando, Maria como estava com medo, resolvel 

chamar José, mais ao invés de José, uma coisa estranha apareceu... E ela não sabia o que era, 
resolvel subir no mourão da porteira, e ela logo suspeitou que se tratava do tal lobisome que o povo 
tanto falava, com medo voltou a chamar José, mais José não respondia, e o tal lobisome se 
aproximou, e à atacou querendo pegar seu filho, mais ela lutava batendo com a manta do bebê, 
evitando com que o lobisome, pegasse o seu filho. Lutou por meia-hora, então o bicho resolvel ir 
embora, ao passar um tempo, José apareceu. 

- porque ocê demorou? 
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- Porque eu tava com dor di barriga! 
- Zé tinha uma bichu, eu acho até que era o tar lobisome, e ocê num iscuto eu ti chama? 
- Num iscutei...  
Depois do sufoco Maria e José voltaram para casa, sem que ela soubesse que o perigo 

estava em sua própria casa. 
No outro dia, depois do almoço José resolve descansar deitando-se no colo de Maria, ela 

começou a passar a mão em seus cabelos e ele adormece com os cafunés de Maria, então ele 
começa a roncar, ao olhar em sua boca Maria vê a linha da manta de seu filho nos dentes de José, 
então ela a pensou... pensou e chegou a uma conclusão, vou matá-lo então caminhou em rumo ao 
monte de lenha e pegou um machado que estava bem afiado, e se aproximou e deu-lhe um golpe 
certeiro na cabeça partindo-a ao meio. Depois desse fato ocorrido naquela região ninguém mais viu 
falar na Maria e nem no  lobisome. 
 

História retextualizada por Luiz Ricardo da Silva e Vanessa Fernanda Gonçalves 
 

 
A CURA 
 
 

Vou contar neste momento a história de Polofolda, Dino e seu bebê cleosmildo. 
Tudo aconteceu quando em um dia de lua cheia os três foram à casa de seu vizinho e Dino 

disse: Espere Polofolda que vou rapidinho ali no mato urinar, derrepente Polofolda vê a sua frente 
um bicho esquisito, ela então, subiu na porteira para proteger seu filho do bicho, ela fica tenta 
espantar o bicho com a frauda e começa a gritar e chamar por seu vizinho, até que o bicho acabou 
desistindo e desapareceu. Logo após Dino aparece e eles voltaram para casa. Após se apoiar  ao 
colo de Polofolda, Dino começou a cochilar e Polofolda viu um pedaço de pano em sua boca e foi 
observar e viu que era um pedaço da frauda que havia rasgado. Então ela começou a juntar às 
peças, pois não era a primeira vez que ele desaparecia nas noites de lua cheia e aquele pedaço de 
frauda não deixava dúvidas, muitas coincidências, então ela começou a procurar uma cura. E só 
havia uma cura, um antídoto por nome de MÉLFOP que era retirado de um pequeno animalzinho 
por nome de Poflém. Mas era muito difícil, pois, era uma animalzinho em extinsão. 

Este animalzinho não passa de 25 centímetros de tamanho, normalmente pesa 900 gramas, 
sua pele é bem parecida com a do homem, tem pés arredondados com dedos parecidos com o 
homem só que bem gordinhos. 

Sua barriga e suas bochechas são bem gordinhas, na verdade parecendo um hipopótamo em 
pé só que super pequenininho, até que é bonitinho. 

Para curar Dino, Polofolda tinha que retirar um pouco de MÉLFOP de um poflém e aplicar 
na veia de Dino e era só esperar o resultado. 

Estes animaizinhos habitavam esta região por sorte de Polofolda e adora comer jiló, então 
Polofolda armou uma armadilha e quando o sol já ia se pondo ela conseguiu pegar um poflém, 
assim ela preparou o antídoto em uma seringa. 

Mais tarde quando ia para aplicar em Dino que inclusive estava a dormir, acordou com a 
luz da lua que rapidamente começou a se transformar. 

Polofolda ficou desesperada, Dino ficou horrível, assustados, olhos vermelhos, unhas 
enormes e todo peludo partiu para agarrar Polofolda e o bebê, de tanto medo Polofolda acabou 
quebrando um jarro de flores na cabeça de Dino, que logo em seguida desmaiou, assim Polofolda 
aplicou o antídoto, com a esperança de que realmente tivesse curado o Dino. 

Mais tarde quando a lua saiu, Dino não se transformou, todos ficaram alegres e desde este 
dia Polofolda passou a cuidar dos animais existentes na região, principalmente pofléns e viveram 
felizes...  
 

 História retextualizada por Marcos Henrique Moura de Sousa e Adriano dos Anjos da Silva 
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Texto 2 – Extrato da entrevista com D. Clarice Rosa (parte a) entregue aos alunos/as 
  
 

C:–Meu pai já contava história de lobisome que eles viam, sabe? De lobisome, né? 
M:– Hã-hã. 
C: – Aí minha mãe tamém, meu pai tamém contava história de lobisome. Diz que era um 

vizim deze. Diz que dia que era assim de Quaresma, semana santa, aí diz que a muié desse home 
tinha ganhado nenê, tava novinho. Tinha ganhado nenê na véspera da semana santa, sabe? E diz 
que ele saiu... e toda noite ele saía. Saía e chegava com o cutuvelo assim todo arranhado, né? Com 
us jueio tudo isfolado. Mais aí diz que o lobisome não ficava assim de... de... com o jueio no chão e 
cutuvelo, eze ficava assim isquisito, fica assim, dessa altura, atrás fica dessa altura, na frente fica 
baixo...  

M: – Pode ficar à vontade. 
C: – Ai diz que esse homem saía direto, assim quando era época de semana Santa, das 

Dores, sabe? Saía escurecendo e quando chegava era pra base duas, três horas. Aí o momento que 
ele sumia assim aí já escutava lá no primeiro vizinho uma cachorrada correndo atrais, sabe? Aquela 
bagunceira de cachorro e ele na frente daquele barulhão. Aí diz que ele entrou... geralmente, 
antigamente usava muito casa de pau-a-pic, né? Aquelas casa assim muito esbarriada geralmente 
não ficava sem esbarriá, aquelas porta  de enfiar os paus assim, não sei se você chegou a  alcançar. 

M: – Já...já. 
C: – Aí tava assim... e o homem chegou lá na casa, lá na cama, a mulher tava durmindo. 

Diz que ele pulô na flanela do menino... Da história que contam sempre é cachorro louco, esse tipo 
de coisa, né? 

M: – Ham. 
C: – Diz que ele pulô lá na flanela do menino, aí diz que essa mulher bateu nesse cacho... 

nesse bicho com o travesseiro, vai dali vai daqui e esse... e conseguiu, sabe? puxar o menino. Mas 
só que ele conseguiu morder no menino. Diz que virou aquela rotina, o bicho lá dentro com ela. Aí 
diz que quando foi  mais tarde, bem mais tarde, diz  ela que conseguiu tirar ele de dentro da casa, 
tirô. Ao bem mais tarde diz que ele chegou: - Uai, onde cocê tava fulano? Veio um bicho aqui e 
quase mata nosso filho. - Ah, eu tava dando volta aí pros vizinho. Aí diz que ele chegou e já foi lá 
no fundo do quintal já. Aí diz que ele deitô, no outro dia de manhã ele deitô, deitô e diz que ele ficô 
com a boca assim, aberta...  

M: – Durmiu com a boca aberta? 
C: – Diz que ela chegou observou os dente dele, diz que tinha cada fiapão da flanela. 
M: – Nó-s-ssa. 
C: – Aí diz que ela levantou, foi lá saí foi lá chamou o pai dela, né?  Essa noite veio um 

lobisomem aqui, essa noite ele quase comeu nosso filho tive que brigar com ele demais. Demais 
quase que ele pega o menino e carrega. Aí disse que esperando ele acordar e levou num padre pra 
ver o significado daquilo. Aí diz que o padre falou que não tem jeito, ele já... ele já decidiu isso pra 
vida dele, e também tava determinado de uma forma que ninguém pode desmendar, a sina dele é 
essa. Então o jeito é transportar ele pra outro canto porque aqui não pode ficar transportar ele pra 
outro lugar que não tem perigo das coisas onde ode fazer arruassa. Aí transportaram ele pra outro 
lugar, pra bem longe. Aí ele foi embora. Mas a mãe contava essas histórias com muita perfeição, 
sabe? 
 
 
Retextualizações feitas pelos alunos/as 
 
 
O SEGREDO DO HOMEM LOBO 
 
 

Tinha um casal que tinha um bebezinho e a mulher não sabia que o homem era lobisomem. 
Um dia eles foram passear na casa do vizinho e era noite de lua cheia, noite em que o homem se 
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transformava em bicho, eles foram atravessar a porteira e o homem falou assim. Ah deixa eu ir ali... 
no mato, mulher. A mulher ficou perto da porteira e o homem foi, ele foi se transformar longe de 
alguém pois ninguém poderia ver sua transformação, senão não funcionava. Aí ela ficou com medo 
e subiu no mourão da porteira, o bicho arranhava, assim com os dentes na frauda do bebê. Mais ele 
não conseguiu pegar não, passou um pouco e ele voltou, porque ele tinha um horário para voltar ao 
normal, o bicho sumiu e passou um tempo o marido dela apareceu, eles voltaram para casa. 
Quando foi de dia, ele deitou no colo dela e dormiu, abriu a boca e ela viu os pedaços de lã do pano 
do nenê nos dentes dele. Com esse pequeno detalhe ela chegou a conclusão que era melhor se 
separar de seu marido, pois ela já tinha perdido a confiança nele e descobriu também por que ele 
ficou amarelo e ficou mais ainda porque tinham descobrindo seu segredo e nunca mais pode virar 
lobisomem, pois seu encanto havia quebrado. 
 

História retextualizada por Élias Rosa Barbosa e Flávia Suriano Rocha 

 
 
O MONSTRO DOMÉSTICO 
 
 

Em uma certa comunidade, se contava a história de um ser que amedrontava a população. 
E isto acontecia na Quaresma. Muitos diziam que era cachorro louco e outros diziam se um 
lobisomem. 

Neste povoado, morava um casal que acabaram de ser abençoados com um lindo bebê. 
Eram muito felizes, apesar de serem bastante pobres, morando em uma casa de pau-a-pic barreada, 
com portas de madeira roliça.  

Assim que chegou a semana Santa, todos já ficaram assustados com os acontecimentos e 
lendas de outrora. Quando a noite chegou, todos enfurnaram em suas casas. Morrendo de medo 
pela algazarra que aprontavam os cães, por ruídos estranhos. 

Em uma noite dessas, na casa do casal citados, a porta não se encontrava fechada, pois o 
marido havia saído deixando sua esposa solitária, apenas com o bebê. 

Ela então deitou na cama e, em meio ao latidos dos cães, notou que alguém entrou em sua 
casa. Pensou que fosse seu marido, pois levemente arrastara seu filho. Quando olhou... 

Ficou horrorizada, pois era um monstro horripilante que estava à beira da cama puxando 
seu filho. Imediatamente ela pegou a criança dos dentes do animal e novamente ele puxou o bebê 
pela flanela. Foi de tanto gritar, chorar e bater no monstro que ele soltou o menino e se foi. 

Algum tempo depois chegou seu marido e, imediatamente, contou o ocorrido. Ele ficou 
bastante intranquilo e os dois conversaram o resto da noite. 

No dia seguinte, dando banho na criança, percebeu um arranhão no braço da criança, em 
consequência da noite anterior, de horror e medo. 

Como o marido estava bastante cançado e era seu dia de folga, resolveu tirar uma soneca 
em sua rede. 

Quando dormiu, como era de seu costume, abriu a boca e ficou com ela aberta. Sua mulher 
que acabara de dar banho no recém-nascido, foi buscar uma fralda lá dentro, onde encontra-se seu 
esposo dormindo. Olhando sua boca aberta, aproximou para fazer-lhe uma brincadeira e observou 
que entre seus caninos havia vários fios de flanela. Ela ficou totalmente louca com aquilo. Pensou 
até mesmo em matá-lo. Mas quando iria fazê-lo, seu coração não deixou. Ela o amava muito. 

Acordando-o contou o que acabara de descobrir, decidiram dirigir-se a um padre para que 
os informacem de alguma possível cura. 

Quando o padre lhe disse, ficaram bastante tristes, pois segundo ele, a única saída seria  ele 
partir para um local distante e desértico para não mais fazer mal a ninguém. 

Depois de muitos beijos e abraços, ele tristemente, por deixar seu filho e sua esposa partiu 
sem destino certo. 
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Ele jamais voltou e sua ex-esposa nunca mais quis saber de outro homem, com a dor da 
saudade de seu amado. E também sumiu desse povoado com seu filho para um local bastante 
distante. 

Naquele lugar, nunca mais se teve notícia do tal lobisomem. Que passou a viver em paz, 
até mesmo em época de Quaresma. 

Mas a história do lobisomem não termina por aqui. Lembre-se que a criança estava 
arranhada pelo monstro e todos sabem que, quem é ferido por ele, tornar-se-á também. Mas esta já 
é uma outra história... 
 

História retextualizada por Alexsandro Arantes Lázaro 
 
 
O LOBISOMEM 
 
 

No município de Paranaíba (MS), depois de namorar durante vários anos Alexsandro e 
Eliane resolveram casar-se. Depois do matrimônio resolveram morar na fazenda N. S. Aparecida, 
que era um local bastante desértico, no município Campo Florido. Após longos meses de casados, 
Eliane engravidou. Durante estes meses, ela começou notar que ele tinha um hábito bastante 
estranho, sendo assim ela certo dia perguntou: 

- Bem, você fica saino toda noite de lua, o que ocê fais? 
- Auai muié, pro quê gosto do craro de lua pra vê o céu briá. E a mulher sem desconfiar 

mais falou: 
- Uai, então tá bão. Ocê que sabe. 
E isto continuou a acontecer sucessivamente durante toda lua cheia. 
Depois de nove meses se passarem, a criança nasceu, era uma linda criança. Os dois 

ficaram muito felizes. 
Passou-se seis meses, havia uma festa de aniversário de seu único vizinho e mesmo assim, 

bastante longe. Era uma noite de lua cheia e, teriam que ira à tal festa. 
Eliane, era muito amiga da mãe deste vizinho, a Dona Maria, que conversa longas horas a 

fio. Por esta razão, queria ir de todo jeito para o aniversario. 
Mas já o Alexsandro, dizia que queria apenas ficar em casa. Mas Eliane retrucou: 
- Cumé cocê fico saino no mêi da noite, provavermente vai saí essa noite. 
Sem saída Alexsandro respondeu 
- Tá bão, eu vô cocê, eu e ocê. Intão ocê se apronte logo. 
Ela se aprontou e os dois seguiram viagem a pé. Chegaram em uma porteira, já era noite. 

Então ele pediu que esperasse ali, com o bebê, pois iria no mato. 
Após mais ou menos 30 minutos, ela olhou o mato asustada, com um forte urro que vinha 

de lá. Logo apareceu um monstro horrível e a atacou, ela pra se defender subiu no mourão da 
porteira e o animal queria de todas as formas pegar o bebê, rasgando totalmente sua fralda. Não 
conseguindo sumiu para o mato e, depois de alguns minutos apareceu o homem. Ela contou o caso 
ocorrido ao marido e ele disse que não havia visto nada de estranho no mato. 

Assustada ela não queria ir mais na festa e voltaram os dois. 
No outro dia por não ter dormindo nada por causa da esposa que não lhe deixara dormir 

durante a noite contando o que acontecera, ele se deitou no colo da sua amada e sem querer ela 
observou que havia nos seus dentes fiapos de fraldas. Ela ficou aterrorizada e... Sem pensar, pegou 
o machado e decepou a cabeça de seu marido. 
 

História retextualizada por Alexsandro Arantes Lázaro e Erik Garcia Leandro 

 
 
O LOBISOMEM DESATINADO 
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Essa história ocorreu lá para o lado do currutelo, lá no alto do mourão onde Nhô Bento um 

senhor velho, negro, de barba branca, sentado na beira da estrada contava a seus oito filhos e os 
dozes netos. 

- É... é assim que a história disinrola... eu ainda  mi alembro de uma passage qui meu vô 
conto pru meu pai e meu pai me conto, é a história que o home vira lobisome que qué cume seu 
própriu fio. 

- Isso aconteceu, quandu eu tinha la meus dozi anu ... uma muié chamada juaquina, cabelu 
cumpidu, pentiadu ao ventu, tinha comu doti um ranchim que herdara de seu pai o senho expeditu. 
Mais tardi casara com um home esquisitu até ... pra caramba ... quase num tumava banhe... o cabra 
fidia bodi véio... Em uma pausa de silêncio..., vô, vô,... seu neto o supreendeu... cuntinua a 
História... Cumo eu ria assuntando... – alisou as longas barbas... O cabra era assim mei 
desaforadu... casô cá moça pro causa du ranchim e... e.... numa noite de lua cheia atino a i a casa du 
seu cumpade bastião... morava meia légua de lá, era muito chão... Ah!... falou o velho assustado, 
num contei mais vô contá, o homi e a muié tinha um gurizin, acabado de nacê, num sabe? que foi 
nu colu da Joaquina... Pensou o velho... – Os olhos dos netinho brilhavam, entusiasmados... Aí é 
qui tudo acunteceu o homi no mei du camim resorveu ir pru mato e lá demorô... Joaquina chamou o 
homi... – Pensou o velho... 

- Em um engasgo o velho terminou... Oh! Foi derrepente quando homi avia se 
transformadu num lobisome, era praticamente um porcu... 

- indagou o velho... A muié correu e trepô na porteira,  O homi, seis num há di vê que 
quiria cume o minino... a muié deu uma paulada na cabeça do bicho, o bicho levô uma na fusa e foi 
imbora... logo já de madrugadinha pegô uma carona e vortô pra casa, chegano em cada o homi não 
tava, a muié esperô até, até mesmo, o homi chegô brabo em cada e brigô  com a muié, e depois do 
desatino durmiu, o homi em reposo absolutu durmiu até babando e pelo seus dentes ela discubriu 
que ele era o bichu, o lobisome, a muié so esperô a próxima lua pra vê o bicho atinadu de novu 
num desnorteiu lá vem ele de novu, o bicho fumegante pra cume o minino, a muié estava sigurando 
uns lençoí que o bicho penso que era u mulequi aí na hora que u bichu chegô pertu, Joaquina nu 
impuso tiro du mei dus lençoi uma istaca e pregô nos bofe du bicho, o bichu se transformo e ao oia 
seu marido mortu chorô muito mas fico feliz pur ter sarvadu seu fi, futuru erderu daquele ranchim. 
 

História retextualizada por Gizele Amaro dos Santos  e Renan Carlos de Oliveira 

 
 
O SEGREDO DO HOMEM LOBO 
 
 

Tinha um casal que tinha um bebezinho e a muié não sabia que o homem era lobisomem. 
Um dia eles foram passear na casa do vizinho e era noite de lua cheia, noite em que o homem se 
transformava em bicho, eles foram atravessar a porteira e o homem falou assim: Ah! Deixa eu ir 
ali... no mato, muié. A muié ficou perto da porteira e o homem foi, ele foi se transformar longe de 
alguém, pois ninguém poderia ver sua transformação, senão não funcionava. Aí ela ficou com 
medo e subiu no mourão da porteira, o bicho arranhava, assim, com os dentes na frauda do nenê. 
Mais ele não conseguiu pegar não, passou um pouco e ele voltou, porque ele tinha um horário para 
voltar ao normal, o bicho sumiu e passou um tempo o marido dela apareceu, eles voltaram para 
casa. Quando foi de dia, ele deitou no colo dela e dormiu, abriu a boca e ela viu os pedaços de lã do 
pano do nenê nos dentes dele. Com esse pequeno detalhe ela chegou a conclusão que era melhor se 
separar de seu marido, pois ela já tinha perdido a confiança nele e descobriu também por que ele 
ficou amarelo e ficou mais ainda porque tinham descobrido seu segredo e nunca mais pode virar 
lobisomem pois seu encanto havia quebrado. 

 
História retextualizada por Elias Rosa Barbosa e Flávia Suriano Rocha 
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Texto 3 – Extrato da entrevista com D. Delvina (parte a) entregue aos alunos/as 
 
 

Marlene: – E a senhora lembra de outras histórias? Histórias assim, por exemplo, as 
histórias da Branca de Neve e dos Sete Anões? Do Pedro Malazarte? Essas histórias assim, 
clássicas que todo mundo conta, lobisomem, mula-sem-cabeça? 

Delvina: – Essa história do lobisomem é velha, hi! Não... é... bom, da pra acredita, não 
acredita né? 

M: – Hã? 
D: – A minha tia diz que um dia, elas fazia rapadura, na época da minha tia, né? Aí, isso é 

minha tia que conta pra nóis. Diz que o vizinho dela, diz que todo dia ia batê na... na... no cocho 
das rapadura, né? Fazendo aquele barulho. Aí ela chegô um dia, ela falô assim... meu vô falo 
assim... falô isso pro meu... o... o pai do dono da casa falo assim: - “Olha oceis... é lobisomem... 
oceis num vai lá fora não. E é lobisomem. É época de lobisomem, oceis num vai lá fora não!”. 

Ela falou assim: - “Pai,  que que nóis faiz pra não vê que é lobisomem mesmo? Ele falou 
assim: - “Ah, minha filha, oceis chega assim, se ocê vê o lobisome ocê fala assim: - “vem busca sal 
amanhã pra você”. Aí no outro dia, quem virô lobisome chega pra podê busca o sal. Aí ela fala 
assim, muito curiosa né? Era uma muié muita curiosa, ela quiria vê mesmo quem da colônia que 
virava lobisome. Aí diz que batendo assim perto do cocho, aí ela pegô o cocho pus pé da casa, né? 
E aquilo tava batendo nu cocho, aí diz que ela abriu a porta depressa assim e falô assim: - “vem 
busca sal pra você amanha”. Aí ela bateu a porta assim de novo. Diz que quando foi no outro dia 
cedim, diz que pareceu um véio, falo assim: - “Ah, eu vim buscá o sal”.Quando o homem falou 
assim: - “Eu vim busca o sal...” Aí diz que a que deu o sal mesmo sai correndo pelo fundo da casa, 
né? Que meu vô fala, meu avô contava né? Que se ele vim buscá o sal, tinha de dá o sal, mais ele 
quiria matá quem contô, quem quebrô o encanto dele, né? Aí foi aonde que ela correu: - “dá o sal 
pro home, pro velhinho, tá pedindo o sal”. Aí a que ofereceu mesmo não esperou não, correu pro 
fundo da casa né? Aí a outra pegô o sal e deu pra ele. Diz que que quebrou o incanto né? Aí ele não 
virava mais lobisome. Mais só que cá a pessoa fica chocada, fica doente, diz que vai indo a pessoa 
até morre, diz que quando quebra o encanto. 

M: – Aí tá vendo, que história mais interessante? 
D: – Nóis falava assim, tia mas é verdade mesmo?Que vira lobisomem? Ela: Ah menina eu 

acho que é sim. E essa história é antiga, é muito véia esse negócio de lobisomem, eu acho que vira 
sim. 

D: – Aí quem era nóis, minina, pra andá nas istradas à noite quando era época de Quaresma 
com medo do lobisomem. Se nóis visse um cachorro, pra nóis já era lobisomem. Ha-ha-ha-ha... 

M: – A senhora se lembra de outra história, assim, tradicional? 
D: – Ah! Eu acho que nesse momento eu acho que não. 
M: – A senhora conta essas histórias pro seus filhos? 
D: – Conto. 
M: – Eles sabem? 
D: – Sabem. Eu conto pra eles... 

 
 
Retextualização feita pelos alunos/as 
 
 
LOBISOMEM MISTERIOSO 
 
 

A história que vamos contar é uma história muito antiga, porém não deixa de ser 
enteressante. 

Essa história se trata de um vizinho de uma mulher, que toda noite ia na casa dela e batia 
no cocho aonde se fazia rapadura, fazendo aquele barulho. 
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Aí o vô da mulher chegou né? e disse para ela não sair no terreiro, porque tinha um 
lobisomem lá, ele falou que era quaresma e que elas não podiam sair não. 

Aí a mulher chegou no pai dela e falou o que ela podia fazer para descobrir quem era o 
lobisomem.  

Aí o pai dela falou, para ela chegar na porta e se visse o lobisomem oferecesse, sal a ele, 
dizendo assim: amanhã você vem buscar sal. 

Assim no outro dia quem fosse lobisomem, iria buscar o sal, ela era uma mulher curiosa ela 
queria ver mesmo quem da colônia virava lobisomem. 

Aí ela pegou o cocho e pôs no pé da cada e só esperou o bicho voltar lá, assim que ela 
escutou o cocho bater, abriu a porta rapidamente e falou: vem buscar sal para você amanhã e 
rapidamente fechou a porta. 

No outro dia cedinho apareceu na casa da mulher um velho e disse: Ah, eu vim buscar o 
sal. Assim que o velho, pediu o sal a mulher saiu correndo para o fundo da casa. Sua irmã foi quem 
entregou o sal ao homem, porque o vô delas falavam que o lobisomem voltava para matar quem 
quebrou o encanto dele. O velho foi embora mais ela sabia que por ter quebrado o encanto dele, ele 
iria se sentir mal, ficar frustado podendo até mesmo morrer. 
 

História retextualizada por Gizele Amaro dos Santos e Renan Carlos de Oliveira 

 
 
 
Texto 4 – Extrato da entrevista com D. Clarice Rosa (parte b) entregue aos alunos/as 
 
 

M: – A senhora lembra de algum pedacinho  dessas histórias pra me contar? 
C – Não, minha mãe sempre, assim, contava pra gente, mais a gente não lembrava de tudo 

porque a gente era  criança e muito tempo passou, muita coisa também. 
M: – Sei, mas os pedaços... 
C: – A gente lembra assim os pedacinhos que minha mãe contava, por exemplo, tinha a 

história da mula-sem-cabeça, lobisomem, né? 
M: – Hã-hã. 
C: – Dessas coisas assim, desses fantasmas que hoje em dia o povo fala que não existe 

mais, né? 
M: – A senhora lembra de uma dessas histórias? 
C: – Ela contava que tinha um pessoal vizinho da mãe dela,   da minha avó. Então, ela diz 

que tinha uma moça conhecida deles lá, disse que virava a mula-sem-cabeça. Então, quando era  
época assim de Quaresma,  então ela saía,  essa mulher saía e ficava numa encruzilhada e dizem 
que de repente escutava aquele barulhão, sabe? De barulhão que tinha algum animal correndo 
mesmo. Aí de repente diz que viam um monte de fogo... soltando fogo, assim, aquela coisa 
esquisita. A gente nem sabe o significado. Aí diz que passava na porta da casa assim, diz que a mãe 
dessa menina falava: - É fulana. Porque diz que ela já tinha aquele tipo de... 

M: – E a senhora lembra o nome dessa fulana? 
C: – Ah! ... a mulher que virava a mula-sem-cabeça? 
M: – É. 
C: – Diz que chamava Mafalda. 
M: – Mafalda? Era vizinha da sua avó? 
C: – Era vizinha da minha avó. 
M: – Mas por quê? Ela tinha feito alguma coisa? Tinha acontecido alguma coisa? 
C: – Não, eu não sei. 
M: – O que contavam nessa época? 
C: – Antigamente, as pessoas antigas, falava assim quem... mulheres assim desses padres 

que, por exemplo, que tinha um caso com padre, né? então essas pessoas... 
M: – Virava mula-sem-cabeça. 
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C: – Aí diz que ela passava naquele sufoco, naquela bagunceira toda, né? Aí diz que 
quando era noutro dia... ela não morava na casa da mãe dela não. Ela morava no fundo assim, onde 
tinha um monjolo, numa casinha de monjolo. Aí diz que iam lá e ela tava com o corpo todo 
queimado, sabe? Naquele estado... tava as duas brigando... as duas mula-sem-cabeça brigavam uma 
com a outra... 

M: – E quem era a outra mula-sem-cabeça? 
C: – Ah! A outra eu não sabia quem era não. 
M: – Ah, tá! 
C: – Aí diz que via aqueles rostinhos delas, que eles contavam. Diz que era redondinho que 

nem um fundo de garrafa. Mais no meio daquele rostinho diz que tinha um buraquinho, entendeu? 
Aí então diz que punham um capinzinho em cima, esse capinzinho saía queimadinho, torradinho o 
capim. Aí diz que aquela muié no outro dia amanhecia com o corpo todo queimado, todo assim, 
assinalado que ficava uns cinco, seis dias sem poder movimentá. Aí diz que troxe padre, troxe 
varias coisa, assim, pra vê o que era aquilo. Aí diz que o padre falô: – Não, essa aí não tem mais 
volta não, essa aí vai acabá assim mesmo... ela vai acabá assim mesmo porque ela... De certo tinha 
cometido algum erro né? algum pecado, né? 

M: – Por quê? Ela tinha algum namoro com o padre? Alguma coisa? 
C: – Uai, eze fala. O povo antigo, assim que quando existia isso... esse povo era muito 

cheio de preconceito, né? Cheio assim de... de... sei lá... O povo era muito preservado primeiro. 
Então não pudia acontecê esses tipo de coisa que vive aconteceno hoje. Né? 

M: – Isso... 
C: – Então era onde acontecia a... quando surgiu, sugia um fato desse, então era o modo do 

povo fala que fulana feis isso e isso de errado e por isso hoje ela tá pagano. 
M: – Era uma forma de educar, né? “Não faça isso porque vai acontecer isso com você.? 
C: – Aí diz que aconteceu com essa muié esse fato lá. Minha mãe contava isso direto pra 

nóis, sabe?  
M: – Sei. Era muito bom, né? Naquela época? 

 
 
Retextualização feita pelos alunos/as 
 
 
HISTÓRIA DA MULA-SEM-CABEÇA 
 
 

– Era uma vez uma moça, que por ter um relacionamento com o padre, recebeu uma 
maldição e essa maldição era tranformar-se em mula-sem-cabeça. 

Em época de quaresma era facil de notar seu sumiço. Assim diziam que ela corria para uma 
encruzilhada e assim ocorria sua transformação, ouviam-se barulhos, como se fossem animais 
correndo e se debatendo, uma espécie de briga. 

– O nome da pobre amaldiçoada era Mafalda e também contavam que além desse sumiço 
nos dias de quaresma, Mafalda quando levantava notavam em seu corpo queimaduras horríveis, 
seus familiares estavam preocupados, não sabiam o que fazer e enquanto isto Mafalda sofreu, 
sofreu até morrer. 

 
História retextualizada por Luis Ricardo da Silva, Flávia S. Rocha e Marcos Henrique M. de Souza 
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Texto 5 – Extrato da entrevista com D. Delvina (parte b) entregue aos alunos/as 
 
 

Marlene: –  Eu estou aqui pra ouvir da senhora as histórias que a senhora ouvia e época de 
criança. Porque, por exemplo,   quando eu era pequena a gente tinha o costume de sentar final de 
tarde ou à noitinha com  tio e avô e a gente ia contar história não é mesmo? 

Delvina: – É, é verdade! 
M: – Então tem muitas histórias assim que eu lembro dessa época que meus tios e meu avô 

contavam lá.  A senhora ouvia histórias quando era pequena? 
D: – Ouvia história! 
M: – Quem contava histórias pra senhora? 
D: – Quem contava histórias era mais quem   tinha mais relacionamento co nóis era... 

minha mãe! 
M: – Sua mãe? 
D: – Minha mãe! 
M: – E que história  ela contava pra senhora? 
D: – Ela contava história assim, cê fala assim de bicho, dessas coisas? 
M: – Isso! 
D: – Assim? 
M: – Todo tipo de história! 
D: – Então, ela contava história que existia mula-sem-cabeça. 
M: – Hã. 
D: – Que existia lobisomem, né? 
M: – Isso! 
D: – Que tinha esses bicho todo, e eles viam e a gente na realidade a gente nunca chegava 

do nosso tempo de vê né, mais eles contava que eles via, diz que tinha uma tal de mula-sem-
cabeça, que saía rinchano assim, e ficava com aquela bagunçada toda, então ela contava essas 
história, contava história de lobisomem diz que era um cachorrão cá que nem um porco, otros vinha 
de outra forma e então as criança ficava assim toda assustada, cá aquilo né eles contando aquelas 
história e fazia até medo pá gente, e depois a gente tinha até medo de saí no terrero né? 

M: – É! 
D: – Por causa daquelas história, então eles contava assim essas história assim dessas coisa 

que realmente eu nunca cheguei a vê não essas coisa assim né! 
M: – Hum! 
D: – Mais eles contava muito. 
M: – Falavam que existia? 
D: – Falavam que existia essas coisa! 
M: – A senhora lembra da história da mula-sem-cabeça? Quem contava pra senhora? Como 

que ela era, a senhora lembra pra me contar? 
D: – Ah, elas falavam, e nóis falava, mais como que é isso mula-sem-cabeça? E aí, minha 

mãe falava diz que, que, virava mula-se-cabeça, diz que a criança, que interava sete crianças da 
família aquele mais velho tinha que batizar, porque senão diz que  virava a mula-sem-cabeça. Diz 
que essa mula-sem-cabeça era a criança que interava os 7 da casa e o mais velho não batizava então 
virava essa tal de mula-sem-cabeça, sabe? 

M: – Por quê?  Na época não tinha o costume de batizar os filhos não? 
D: – Não, batizava (hã) mais era por um, por uma lei que nos tempo dos antigo eles tinha 

que fazê isso sabe? Na, na lei deles tinha que fazê isso. Aquele de 7, i aquele que fazia 7, aquele 
que interava os 7 (hã), da família então os mais velho tinha de batizá  aquele que nasceu... 

M: – Ah tá, ia ser o padrinho do 7º filho. 
D: – Isso! Tinha que batizar aquele lá, porque senão ele virava mula-sem-cabeça.    
M: – Ah. Entendi. 
D: – Então era tudo história que falava, eu mesma uma irmã minha que me batizou porque 

eu interei as 7, né? Eu interei os 7. 
M: (-Ah, ta)! 
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M: – Engraçado, eu nunca tinha ouvido assim essa história do lobisomem desse jeito, dá 
mula-sem-cabeça desse jeito! 

D: – E então, e aí minha mãe falava que essa mula-sem-cabeça diz que era criança assim 
que a irmã mais velha não tinha batizado então aquelas criança quando morria virava... isso né... 
mula-sem-cabeça? 

M: – Mula sem cabeça. 
M: – E que jeito que aparecia essa mula-sem-cabeça? Como que era ela? 
D: – Uai, aí nóis perguntava, mas como que é essa mula-sem-cabeça, ela falava: - É, é, 

você escutô o rincho não vê nada, mais é rinchando que nem um  animal, você escuta ela rinchano 
e diz que de conforme ela rinchava diz que sortava aquelas faísca de fogo, sabe? 

M: –Hã. 
D: – E diz que largava a cabeça e saía só o corpo depois diz que andava, andava, rinchava e 

bagunçava todo, depois ela vinha diz que encaixava o corpo na cabeça “tráveiz” mais isso diz que 
pra vê,  minha mãe falava que prá vê tinha que ficá olhando pro buraquinho, buraquinho assim da 
parede, sabe? que aquele  tempo era só casa de pau, barriada, diz que tinha aqueza frestinha então 
diz que escundia tudo dentro de casa e ficava... quem tinha corage de vê ficava olhando por aquele 
buraquinho onde diz que via. A hora que ela largava a cabeça a hora que ela vinha i,  diz que 
encaxava o corpo na cabeça traveiz e ficava contando toda essas história pra nóis, né? E nóis num 
via. A gente falava, eu tinha vontade de vê, mas eu não tenho corage não porque eu tenho medo, i  
ficava assim comentando, mais essas história assim que elas contavam essas histórias, desses 
bichos. 

M: – Essa mula-sem-cabeça a hora que ela tava assim sem cabeça uivando, ela fazia 
maldade? Ela fazia alguma coisa, tem alguma história...? 

D: – Diz que daí é que ela saía brava. 
M: – Ah, tá! 
D: – E diz que daí ela saía mesmo rinchano e soltano é língua de fogo diz que era a maior 

bagunça. 
M: – E ela não atacava as pessoas não ? 
D: – A minha mãe ela falava que recolhia nóis tudo pra dento de casa e fechava porque ela 

num pudia vê unha, é... 
M: – Unha? Por quê? 
D: – Diz que se ela vesse unha da gente diz que ela vinha onde a gente tava, agora imagina 

né? É uma história... é! 
M: – Hum, é! 
D: – E sempre teve né, essa crendice de unha assim de não cortar de não jogar em qualquer 

lugar, não é, os antigos tinham.E, é, então, ela falava diz que essa mula-sem-cabeça não podia vê 
unha da gente então diz que escundia nóis tudo dento di casa por causa disso, pra esconde nossa 
unha. 

M: – A senhora lembra de outra história assim. Às vezes então, não de assombração, uma 
outra história? Que a senhora ouvia na época de criança? 

D: – Talvez pode ser que a gente iscutô muitas história, mais com o tempo a gente né vai 
esquecendo. 
 
 
Retextualizações feitas pelos alunos/as 
 
 
A MULA SEM CABEÇA 
 
 

Era uma vez uma histora que foi contada por meu avô, sobre uma mula sem cabeça. Não 
era uma historia qualquer, era de que realmente aconteceu. 
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Num  serto dia nasceu o setimo filho de uma familia que o mais velho não o batizou o que 
tinha nascido. Porque não acreditavam na historia, de que se não batiza-se a criança, quando ela 
morrece viraria mula sem cabeça. Após 30 anos o menino não batizado morreu. 

Numa serta noite eles ouviram um relinchado, de um animal, ai a vizinha desta familia 
olhou pelo buraco de sua casa, que era de pau-apique. Ela viu a mula retirar a cabeça e saiu fogo 
pelo pescoço. 

Numa noite de quaresma as crianças estavam brincando, fora de casa, Quando ouviu um 
relincho, ai sua vizinha lhe contou que, dias atrás ela viu uma mula sem cabeça. 

Daí sua mãe tinha ouvido que a mula, não podia ver unha, que vinha no dona da unha. 
A mãe das crianças pegou seus filhos e trancou-os dentro de casa. E os meninos falaram, 

que tinham vontade de ver, só que tinhan medo. 
E toda vez a mula aparecia é tirava sua cabeça e fazia bastante bagunça. 

 
História retextualizada por Erik Garcia Leandro, Adriano Dos Anjos da Silva e Elias Rosa Barbosa 

 
 
A MULA SEM CABEÇA 
 
 

Era uma vez em um certo lugar de uma região tinha uma fama grande de que se quando 
nascer o sétimo filho o mais velho tinha que batiza-lo. 

Então num certo dia nasceu o sétimo filho de uma família e por um motivo de não crêr o 
mais velho não batizou o mais novo. 

Passaram 30 anos o sétimo filho morreu e em uma certa noite eles ouviram o relinchado de 
um animal toda a vizinhaça escutou e olhando pelos buracos da parede que era de pau-a-pique. Era 
ela a mula sem cabeça eles viram a mula tirar a cabeça e viram sair fogo do pescoço no outro dia 
seus vizinhos lhes contaram o que tinham vistos e disse para a família não jogar pedaços de unha 
fora se não a mula vinha até o dono da unha, e até hoje em todas as noites de coresma a noite toda 
familia fica dentro de casa sem poder sair para fora por causa da mula sem cabeça. 
 

História retextualizada por Elias Rosa Barbosa 

 
 
 
Texto 6 – Extrato da entrevista com D. Clarice Rosa (parte c) entregue aos alunos 
 
 

Clarice:– A gente ficava assim, muito preocupado. Até hoje, hoje a gente fala assim: 
quando chega a Quaresma assim, a gente fala assim, ah. A gente fica preocupado com aquilo, né? 
Qualquer barulhinho que a gente vê, a gente fala: Oh! É assombração! Os meninos mesmo de 
primeiro quando éramos pequenos, aqui quando chegava a época de Quaresma, quando dava 7h da 
noite ninguém saía da porta. 

Marlene: – Todo mundo com medo? 
C: – A mãe falava: vamos fechar as portas e tal, e ficava todo mundo quieto, né? com 

medo. Hoje eles acredita mais nisso não. Mas de primeiro eles tinha muito medo. Eles contavam os 
avós deles contavam, as pessoas mesmo contavam, eles tinham medo, mas agora não tem medo 
mais não. 

M: – Mas a senhora contou muito pra eles essas histórias? 
C: – De vez em quando a gente sentava, conversava, contava e explicava, mas só que a 

gente não sabe, assim, não tem aquela noção de... do povo que contava dia primeiro. Essas 
histórias. Contava umas histórias que ficavam muito perfeito pra gente, muito claro pra gente, né? 
Mas a gente não sabe contar com a mesma... 

M: – Perdeu o dom de contar história, né? 
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C: –  Então a gente passa... os adultos contam muitas histórias bem sentidas, esse tipo de 
coisa. 

M: – Ah... D. C. porque que a senhora acha que hoje a gente perdeu esse dom de contar 
histórias? A senhora atribui a quê? Por que os antigos sabiam contar , contavam bonito, 
encantavam a gente? Por que que hoje a gente não sabe contar história? 

C: – Você sabe por quê? Eu acho assim, de primeiro, era uma coisa gostosa, uma coisa 
suave. Tinha aquela... talvez morava naquela fazenda, tinha aquela colônia de gente, assim, sabe?...  

M: – Hã. 
C: – Tudo vizinho do outro, tudo queria bem um aos outros, né? Vivia aquela mil e uma 

maravilha era uma coisa mais gostosa. Não sei se era porque a gente era criança. Toda vez quando 
vinha aquele tanto de gente na casa da gente, talvez já tinha passeado lá nos vizinhos também, 
aquela criançada, aquela mulecada, então cada um contava. Agora hoje, não existe mais nada disso, 
né? As coisas mudaram tanto que a gente peleja pra ser  do jeito que era.  

Então a gente começa passar um pouco daquilo que a gente sabe pros filhos, entendeu? 
Mas parece que a cabeça deles não é aquela, que eles qué é outras coisa nova, né? É diferente. 
Então vai indo, a gente perde a emoção de contar pra eles. Mas mesmo assim a gente acaba 
passando alguma coisa e eles acabam conformando com a gente que é daquele jeito mesmo. 
 
 
 
Texto 7 – Extrato da entrevista com D. Suelene44 (parte a ) entregue aos alunos/as 
 
 

S: – As que minha mãe contava, era as cumprida. É a... ah... da princesa, né? Princesa que 
tinha a... é... o reino, tinha tudo e uma menina que ela era pretinha, ela era empregada e ela tinha 
muito ciúme, tinha vontade de tê tudo e num tinha. Aí passô a ser a dona do... do reino por mentira. 
Aí minha mãe contava... 

M: – E como é essa história? Você conta pra mim? Depois você me conta a da cabaça. 
S: – Então tá. Essa história era o seguinte: tinha três... tinha três rapais. Aí o... o velho era 

um fazendeiro muito rico, né? desse tempo antigo, é desses coroné bem rico. Falô: - Meu filho, ceis 
vai saí, vocês três. Deu um cavalo pra cada um e dinheiro, né? - Vocês só vão voltá aqui em casa 
quando vocês cada qual tiver a sua mulher. Aí saiu os três e foi até uma encruzilhada, cada qual foi 
prum reino. Aí um falava assim: - Eu vou pra cá na hora que eu arrumá minha mulher eu vorto pra 
trás porque meu pai não quer que eu volte sem mulher. Aí foi, foi os três. Aí foi ... dois era bunitão, 
né? Logo arrumou a... a mulher e voltô pra trais e aí esse ... esse outro continuô. Andava... andava e 
num achava, andava e num achava. Aí ele pegô e tava assim triste, né? - Mais eu num vô ganhá o 
reino do meu pai, não vô ganhá quase nada porque eu não achei minha mulher. Os outros dois já 
achô. Deve ter achado e voltado e eu ainda tô aqui. Aí na hora que ele ia passando perto do 
córrego, deu aquela vontade de bebê água ele desceu, tomô água, quando ele passô o córrego mais 
na frente, ele encontrou uma senhora... uma velhinha na beira da estrada e falou: - Meu filho, eu sei 
o que que você qué, cê tá a procura de uma mulher. Ele falô: - Mas como a senhora sabe? A velha: 
- Num sei, tô vendo no seu rosto que você tá a procura de uma mulher. 

Aí ele pegô e falô assim: - Aqui ó, toma essas três melancias, que você vai errá duas veis, 
nas três você vai acerta. Cê vai pega essa melancia, você vai parti essa melancia e vai aparecê uma 
moça. Aí na hora que ele muntô no cavalo assim, com um... com aquelas treis melancias em cima 
do cavalo... logo chegô num córrego ele pegô, partiu a melancia, aí saiu aquela moça bunita de 
dentro do córrego que era sereia, era ela que tinha aparecido pra tráis pra ele. Aí ele saiu assim... e 
ela saiu pra fora assim da água até a metade, falou assim: - Cê tem pente? Ele falô: - Não. Cê tem 
espelho? Ele: - Não. Cê tem ropa? Ele falô: - Não. Então, tchau. E pulou pra trás. Aí ele ficou 
muito triste, né? Daquela moça bunita tê ido embora, né? Ele quereno voltá pra fazenda. Aí ele 
pegô, catô, não chupô a melancia não. Deixô a melancia no chão e seguiu. Mais na frente, ele pegô 

                                                
44 As intervenções presentes nesta entrevista foram feitas pela pesquisadora Maria Mirza Cury Diniz de 
Freitas, que também coletava dados para sua pesquisa. 
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parti ... chegô no córrego e partiu a melancia, na hora que ele ia chupá a taia, apareceu uma moça 
mais bunita do que aquela que tinha aparecido atrais. Aí perguntô pra ele, né? Tudo que a outra 
tinha pedido: um pente, um batom, um espelho pra ela se vê, ele num tinha. Aí ela pegô e, então 
tchau e pulô pra dentro d´água de novo. Aí mais siguino mais pra frente, aí tinha umas barraca. Aí 
lá ele pegô, falô assim: – Eu vou comprá tudo que essas de trais me pediu. E foi. Aí ele pegô, 
comprô tudo que as outras tinha pedido pra ele e comprô um vestido muito bunito e ponhô na... 
na... no cavalo e levou indo a última melancia, ela saiu, a moça muito bunita perguntô se ele tinha 
espelho, batom, ele falô assim: - Tenho, e eu tenho um vestido também. Aí pegô e deu. Aí ela pegô 
e falo assim: - Então eu vou com você. E saiu de dentro da água, se arrumô, vestiu aquele vestido, 
ficou muito elegante, né? ele falou: - Agora você vai muntá aqui na garupa do meu cavalo porque 
nóis vai chegá até perto da fazenda, vou arrumá o... o... aqueles negócio que carrega aquelas 
madame de novela, dessas novelas antiga que passa, pra ela podê não ir no cavalo né a pé... os 
escravos carregano é o... 

Mirza – Chama Liteira. 
S: – Isso, isso, isso! Aí ela pegô muntô atrás, no cavalo, e foi. Quando chegô lá perto. Ele 

falô: – “Agora você vai subi aqui nessa arve e vai ficá aqui quetinha que eu vou lá em casa, vou 
buscá os escravo, vou fazê uma surpresa pro meu pai que eze vai incantá com você. É a mulher 
mais bunita. E foi. Nisso que ele foi, veio a iscrava, que era uma pretinha e ela murria de ciúme das 
pessoas que vivia dentro do castelo, que ela é que tinha vontade de ser mulher de rapaz. Aí ela 
pegô, cortô um latão... um pote, desses pote antigo e foi buscá água. Quando ela chegô lá num 
lugar assim, onde ela ia pegá água, a moça tava nu gaio de pau e ela oiava assim, dentro d´agua e 
via a moça e falava: - Um! Vi nega bunita assim carregano água no pote? Não. Catô o pote e jogô 
no chão e quebrô. Mais ela tava veno a sombra da moça que tava no gaio do pau. Aí foi. Ela foi lá 
dento, falô assim: - Ó, eu fui subi na ladeira, derrubei o pote e quebrô. - “ Não, não tem nada não, 
leva o carote.”. Ela catô o carrote , foi, olhô de novo: - “Ah, não! Vê nega bunita assim carreganu 
água  em carote? Não”. E jogô a... Ah, antes disso, eu me esqueci, antes diso, quando ela subiu no 
pau, ela falô pra ele assim: - “Olha, cê não deixa ninguém te abraçá, nem te beijá senão você 
esquece de mim”. E nisso quando ele já tava naquela saudade, quando ele chegô, eze veio tudo e 
abraçô. E aí ele esqueceu da... da empregada. Aí ele esqueceu da empregada. Aí a empregada foi 
com o pote, dexô o pote caí e quebrô. Foi cá muringa, mais isso foi tudo de propósito pra ela podê 
num carrega água né? Porque ela tava achano ela muito bunita na... na sombra do pau, lá na... na 
água. Aí ela foi, voltô, pegô... o homem pegô mando ela trazê a lata. Ela pegô aquela lata de tampa 
pois lá nas costas, veio, chegô lá viu a moça. Aí ela lá em cima deu risada. Falô pra ela assim: - Ai, 
mais por que cê tá fazendo isso? Por que cê não tá carregano água? Ela falou assim: - Ah! É você 
que tá aí? Desce, vem cá, quem que você é? Aí ela contô a história: - Ah! Eu mandei... falô que o 
rapais tinha ido lá buscá eze pra vim buscá ela, que ia fazê uma surpresa. Só que eles deveriam ter 
deixado alguém abraçá ele e que tinha esquecido dela. Aí ele... ela pegô falo: - Ah, não, desce, vem 
cá, ocê é uma moça muito bunita, então é ocê? E tirô um alfinete que tava na brusa dela e foi assim: 
- Ah, dexa eu alisá seu cabelo! Cê tem um cabelo muito bunito! E infiô aquele alfinete no coro 
dela. Como ela era... ela era uma é... incantada aí ela... aí ela... 

M: – Disfeis. 
S: –  ... disfeis... aí ela disfeis, ela virô uma pombinha. Aí ela virô uma pombinha e vuô. E 

ela pegô foi e subiu no gaio do pau. Assim que... que ela disfeis o... o que ela era lá, encantado. O 
moço lembrô dela. Falou: – Nossa, eu deixei a minha princesa no gaio do pau! E veio quando ele 
chegô lá, ou tava lá, né? Aquela negona em cima do pau. – “Uai mais ocê num era preta assim.” 

Neguinha: – Queimei do sol. 
Príncipe: – Uai, mais cê num tinha os pé chato assim. 
Neguinha: – ... de tanto firmá o pé no pau. 
Príncipe: – Cê num tinha nariz chato assim. 
Neguinha: – Porque eu caí no chão.Tudo ela arrumô um jeito pra podê... 
M: – Explicá? 
S: – É, explicá pra ele. Aí ele falô assim: 
Príncipe: – Tá bão, então desce, vem você mesma. Mais não era você. 
Neguinha: – Ah! Era eu. 
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S: – Aí pegô, colocô ela no lugar que ia levá a princesa e levô pra dento. Discontente, mais 
aí como ele tinha casado a família recebeu ela. Aí ele ia fazê, é... tratá dos porco. O príncipe saía 
assim, pra tratá dos porco e fazê assim essas coisa assim pra diverti, distraí um poco, aí vinha uma 
pombinha... vinha aquela pombinha assim, até perto dele e cantava e falava assim: 

Pombinha: – “Bom dia seus reis das suas cochas torta jog... jogando seu jogo isnuque dia e 
noite sem pará, vive eu comendo minha pedrinha da praia de mar! E avuava. Ele falô assim: 

Príncipe: – eu vou pega essa pombinha! 
S: – pegô, foi catô um laço de embira. Como foi as treis melancia, ele... é... vai acontecer 

do mesmo jeito com as embira. Aí ele catô um cacimbo de imbira, marrô lá no lugar que a 
pombinha vinha e dexô lá. Aí quando foi no outro dia cedo, ele vasô pra lá. Chego lá, lá invein a 
pombinha vuano de novo, chegô e cantô de novo: 

– “Bom dia, seus reis das suas cochas tortas jogando jogo de isnuque dia e noite sem pará, 
viva eu comendo minha pedrinha da praia do mar, laço de imbira não é pra mim”. 

S: – E avuô, foi embora. Aí ele falô assim: 
Príncipe: – Ah! Eu vou arrumá um barbante. Fez o mesmo lacinho de barbante e deixô lá. 

Quando foi no outro dia cedinho, ele já levantô cedinho porque era na hora das galinha, na hora das 
pomba, né? “Eu vou lá”.Chegou lá de novo, aí lá vem a pombinha de novo e cantô:   

Pomba: – “Bom dia, seus reis das suas cochas tortas jogando jogo de isnuque dia e noite 
sem pará, viva eu comendo minha pedrinha da praia do mar, laço de barbante ainda não é pra 
mim”. 

S: – e avuô e foi embora. Ele pegô falô assim: 
Príncipe: – Vou comprá fita. 
S: – Aí ele pegô, comprô três fita bem bunita fez aqueles laço e dexô lá. Quando foi no 

outro dia cedinho ele levantô chegô lá, aí ela cantô de novo. A pombinha lenveim de novo chegô, 
cantô: 

Pomba: – “Bom dia, seus reis das suas cochas tortas jogando jogo de isnuque dia e noite 
sem pará, viva eu comendo minha pedrinha da praia do mar, laço de fita é pra mim”. 

S: – Enfiô o pezinho dela e deu a laçada e ele já foi correndo e já pegô essa pombinha e foi 
passando a mão, passando a mão  achô o alfinete e puxô ele, ela desincantô, ela virô a moça de 
novo, virô a princesa de novo. E falou assim: 

Príncipe: – Ah! Mais é você? 
Princesa: – Mais eu te falei que num era pra você dexa ninguém te abraçá que cê ia esquecê 

de mim. 
Príncipe: – Ah! Mas quem que é aquela? 
S: – Aí que... quando ele puxô o alfinete que ela conversô, ela lembrô da empregada e falô: 
Príncipe: – Ah! A empregada que gostava de mim! 
S: – Aí, chego né? Aí já veio, já fez aquela festança, “Aqui a minha princesa, eu achei a 

minha princesa”. E aí a nega já ficô assim, já triste que já tinha perdido ele, né? E aí ela já foi pra 
senzala de novo e a princesa tomô conta do reino. 
 
 
 
Retextualizações feitas pelos alunos/as 
 
 
A PRINCESA REAL 
 
 

Era uma vez que em uma fazenda tinha uma negra muito ciumenta que queria tudo mas não 
tinha nada e ela trabalhava de empregada em um reino onde tinha um fazendeiro que tinha três 
filhos dois bonitos e um bem feio e seu pai lhe disse: 

- Meus filhos só voltem quando arrumarem suas esposas, pois assim terá parte do reino 
caso contrário não terá e foram, chegavam em uma encruzilhada e cada um foi para um lado, o 
mais feio andava, andava e não encontrava nenhuma moça para ser sua rainha e reclamava dizendo: 
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- Oh! Em uma hora dessas meus irmãos já arrumou suas esposas só eu que não. 
E andando encontrou uma velhinha e disse para ele: 
- Você está procurando uma mulher não é, o rapaz disse que sim, e perguntou porque ela 

sabia e ela disse: 
- Vejo em seus olhos, pois pegue estas três melâncias e não hora que você partir a última 

você achará sua mulher, e o rapaz andou, andou e quando chegou na beira de um corrego ele foi 
beber água pois estava com sede e aproveitou e partiu a melância e apareceu uma linda mulher de 
dentro d´água a moça apareceu só até a cintura, da cintura para baixo ficou dentro d´água e essa 
moça era uma cereia e ela disse: 

- Você tem pente?, você tem espelho? E o rapaz disse que não e então ela mergulhou de 
novo na água, e o rapaz ficou triste deixou a melância na Beira do córrego e foi embora, chegou na 
segunda vez ele chegou na beira de outro córrego, partiu outra melância e apareceu outra mulher e 
lhe pediu pente, roupa, e espelho e ele disse que não tinha então a moça foi embora, e ela ficou 
muito triste, pois foi andando e encontrou uma barraca e comprou um pente, um espelho e um 
vestido e foi andando, na beira de outro corrego partiu a última melância e apareceu uma linda 
moça e lhe perguntou: 

- Você tem pente, espelho e roupa e ele lhe disse que sim, e nesse instante ela saiu de 
dentro da água e se arrumou e ficou uma linda, mais uma linda princesa. 

O rapaz colocou a princesa na garupa de seu cavalo e foi embora, quando estava chegando 
perto do reino ele disse a ela que era pra ela ficar em cima de uma árvore perto de um corrego, que 
não quero que você chegue a pé ou a cavalo. vou buscar uma liteira para te levar até minha casa, e 
a princesa lhe disse que ninguém poderia o abraçar ou beijá-lo se não ele a esqueceria e ela ficou 
sentada no galho da árvore, quando ele chegou em sua casa seus pais lhe abraçaram e beijaram e aí 
ele a esqueceu, e enquanto isso a empregada pegou um pote e foi buscar água no córrego em que 
estava a princesa, e quando chegou lá a empregada olhou dentro da água e viu a sonbra da princesa 
e disse: 

- Nunca vi nega tão bonita buscando água e ela quebrou o pote, mais tarde ela voultou com 
uma lata e quando ela disse que nunca tinha visto nega tão bonita carregando água a princesa deu 
risada e a nega viu ela, e disse para ela descer pra alisar seu cabelo.  quando estava alisando pegou 
um alfinete e enfiou na pele dela e ela virou uma pombinha e saiu voando. 

O Rapaz alembrou da moça e foi busca-la chegou lá estava a negra, eles conversaram e a 
nega convenceu ele de que ela era a princesa e convenceu mesmo e ele levou ela para casa como 
sendo a princesa. 

Todos os dias quando o rapaz ia tratar das galinhas e dos porcos ele via uma pombinha e 
lhe dizia: 

- “Bom dia seus reis das suas conchas tortas jogando seu jogo isnuque dia e noite sem 
parar, vive eu comendo minha pedrinha da praia de mar!”. 

E o príncipe disse 
- Eu vou pegar essa pombinha! 
Ele pegou um laço de embira. Como foi as três melancias, e disse que ia acontecer do 

mesmo jeito com as embira. Ai ele pegou um lacinho de embira e amarrou no lugar que a 
pombinha vinha e deixo lá. Aí quando foi no outro dia cedo, ele vaso pra lá. Chegou lá lá em vinha 
a pombinha voando de novo e cantou novamente: 

- “Bom dia, seus reis das suas conchas tortas jogando jogo de isnuque dia e noite sem parar 
viva eu comendo minha pedrinha da praia do mar, laço de embira não é pra mim”. E voô, e o 
principe disse que ia arrumar um barbante, fez a mesma coisa que fez com a embira, com o 
barbante e deixou lá quando foi no outro dia a pombinha apareceu e disse: 

- “Bom dia seus reis das suas conchas tortas jogando jogo de isnuque dia e noite sem pará, 
viva eu comendo minha pedrinha da praia do mar, laço de barbante ainda não é para mim”. voô e 
foi embora, e o rapaz disse que ia comprar um laço de fita, e comprou. fez as mesmas coisas e no 
outro dia cedo quando a pombinha chegou e disse: 

- “Bom dia, seus reis das suas conchas tortas jogando jogo de isnuque dia e noite sem pará, 
viva eu comendo minha pedrinha da praia do mar, laço de fita é para mim”. 
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- Enfiou o pezinho dela no laço de fita e o rapaz deu a laçada, pegou a pombinha e foi 
passando a mão, achou o alfinete e puxou e desencantou, e a pombinha se transformou novamente 
em princesa, e se casaram e foram felizes para sempre. 
 

História retextualizada por Elias Rosa Barbosa 

 
 
A PRINCESA ENCANTADA 
 
 

Era uma vez, um fazendeiro muito rico, que tinha três filhos.  
Um dia disse a esses filhos. 
- Meus filhos, vocês já estão todos grandes e ainda não tem esposa. Então vou pedir que 

vão à procura de uma, e só voltem quando estiverem acompanhados. Vou dar a vocês um cavalo 
para cada e dinheiro e quero que se vão amanhã bem cedo. 

No outro dia bem cedo, saíram, como combinado. 
Chegando em uma encruzilhada, se separaram. 
Os dois mais belos, não tiveram dificuldades e voltaram para casa. 
No entanto, o terceiro, estava muito triste, pois ainda estava solteiro. 
Depois de andar muito, já bastante exausto e triste, avistou um córrego à beira da estrada. 

Tomou a água e mais na frente, na estrada, encontrou uma velhinha. Ela lhe falou: 
- Meu filho, eu sei o que você está procurando, você está a procura de uma mulher. 
Ele espantado perguntou: 
- Mas como a senhora sabe?! 
- Não sei, estou vendo nos teus olhos que você está `a procura de uma mulher – disse a 

senhora. 
Então, a velhinha lhe deu três melancias e lhe disse que quando abrisse uma melancia, uma 

moça apareceria. 
Ele agradeceu e seguiu viagem. 
Mais na frente, no mesmo córrego, ele abriu uma melancia. Logo apareceu uma moça 

muito bonita de dentro d’água. Era uma sereia. Que por sinal era a velhinha que lhe entregara as 
melancias. Somente com a metade de fora e falou: 

- Você tem pente para eu me pentear? 
- Não – Disse o rapaz. 
- Você tem espelho para que eu me veja? – Insistiu a sereia. 
Ele respondeu novamente: 
- Não, não tenho. 
- E roupa para eu me vestir? – falou a moca? 
- Não – disse o rapaz. 
- Então eu vou embora – e a sereia pulou no rio e sumiu. 
O rapaz ficou muito triste montou seu cavalo e seguiu seu caminho. Chegando mais na 

frente, perto do rio abriu a segunda melancia e quando foi chupar uma palha, apareceu a sereia, 
ainda mais bonita e lhe pediu: 

- Você tem pente, espelho, roupa ou baton? 
Sem os objetos ele respondeu decepsionado: 
- Não, eu não tenho. 
A moça então lhe disse que iria embora e, pulou novamente no rio. 
Agora só lhe restava uma melancia e não havia ainda conseguido sua mulher. 
Quando, mais adiante, avistou algumas barracas. Logo ele comprou tudo que a sereia 

pedia. 
Proceguindo em seu caminho, parou  novamente perto do rio e partiu a última melancia e 

respectivamente apareceu a moça lhe fazendo a mesma pergunta anterior e, desta vez ela tinha o 
que ela pedira. Então a sereia vestiu-se e se aprontou. Ficando extremamente atraente. 
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Ele pediu que ela montasse na garupa de seu cavalo e os dois seguiram em direção ao 
reino. 

Quando estava para chegar, ele a deixou em um galho de árvore, bem perto de um rio e lhe 
disse: 

- Você é muito bonita, quero fazer uma surpresa a todos. Fique aqui que vou buscar uns 
escravos com uma liteira, para que você chegue com classe. 

Então ela lhe disse que quando chegasse em sua casa, não deveria abraçar nem beijar 
ninguém, pois esqueceria-se dela. 

E nisso, na fazenda, havia escrava negra que, morria de ciúmes de todas as pessoas que 
moravam no castelo. Em especial do terceiro rapaz, pois queria ser mulher dele e também ser dona 
da fazenda. 

Assim que o rapaz saiu a rumo da propriedade de seu pai, chegou a escrava para buscar 
água em um latão e quando olhou no rio e viu o reflexo da moça do galho, pensou que era sua 
imagem. Jogou o latão no chão e falou consigo: 

- Uma nega tão bonita carregando água num latão? Não. 
Voltou para a fazenda e quando indagada do latão e da água respondeu assim: 
- olha, eu fui subir a ladeira e o latão caiu com água e tudo e ficou todo amassado. 
Falaram-lhe que teria que buscar novamente a água. Então ela pegou um pote de barro e 

voltou ao rio.  
Chegando lá, quando viu o reflexo da moça bonita na água e se sangou e quebrou o pote. 
Não suportando tamanha ignorância, ela deu uma discreta risadinha. A escrava olhou para 

cima, por causa do ruído que ouvira e avistou a moça. Então lhe disse: 
- Ah! É você que está aí em cima. Venha cá. Quem é você? 
Então a sereia contou a história. Falou o que rapaz iria buscar e que pretendia fazer uma 

surpresa. Só que deveriam ter abraçado seu amado e por isso que ele deveria tê-la esquecido. 
A escrava pediu que ela descesse do galho. Pediu que chegasse bem perto por havia 

gostado do seu cabelo e queria alisá-lo. 
Confiando na escrava, ela desceu e, de repente, ela tirou da própria cabeça uma alfinte e 

enfiou no couro da cabeça da seria e ela vivou uma pomba branca e voôu. A escrava era feiticeira. 
Depois de transformar a moça numa pomba branca, ela subiu no galho e ficou esperando o 

rapaz. 
O rapaz lembrou-se da moça e voltou ao rio. Quando chegou lá, ficou assustado: 
- Você não era desta cor. O que aconteceu? – falou o rapaz. 
- Queimei do sol. – respondeu a moça. 
Ele retrucou: 
- Você não tinha pé chato assim. 
Ela falou tentando convencê-lo: 
- De tanto firmar  o pé no galho. 
- Você não tinha nariz chato. 
- Porque eu caí no chão. – tudo ela arrumou um jeito para ele poder acreditar. 
Sem ter muita escolha, ele aceitou que ela fosse com ele, mesmo sabendo que não era a 

mulher que deixara ali. Ela sempre dizendo que era. 
Ele marcou o casamento  e, colocou ela dentro de sua, a cada de seu pai. A família, mesmo 

sabendo quem ele era, a recebeu. 
Logo depois, casou-se com ela e uma grande fazenda lhe foi dada pelo seu pai para viver 

com sua esposa. 
Como nesta fazenda tinha muitos porcos, para comercializar, ele ajudava seus empregados. 
Em um certo dia, apareceu uma pombinha branca. 
Quando sua esposa viu a pombinha, lembrou-se da moça e exigiu que ele pegasse a 

pombinha, pois estava grávida e estava com desejo de comê-la. 
O rapaz ficou muito triste. Mas temendo que atrapalhace a gravidez, resolveu atender ao 

pedido.  
Ele pegou um laço de embira e colocou onde ela sempre ficava sentada, a observá-lo. 
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E, quando foi no outro dia cedo, ele correu para lá. Chegou e, lá vinha a pombinha branca; 
chegou e cantou: 

- “Bom dia, seus reis das suas conchas tortas, jogando o jogo de esnuque, dia e noite, sem 
parar, viva eu comendo minha pedrinha da praia do mar, laço de embira não é para mim”. 

Vendo ele, que não havia alcançado sucesso, no outro dia ele colocou outra fita e 
novamente deixou no galho. Quando amanheceu, correu lá e a pombinha chegou e cantou assim: 

- “Bom dia, seus reis das suas conchas tortas, jogando o jogo de esnuque, dia e noite sem 
parar, viva eu comendo minha pedrinha do mar, laço de barbante não para mim”. 

A pombinha voôu e foi-se embora. Então o rapaz arranjou um laço de ouro, e novamente 
colocou no galho. No outro dia veio a pombinha e cantou: 

-“Bom dia, seus reis das suas conchas tortas, jogando o jogo e esnuque, dia e noite sem 
parar, viva eu comendo minha pedrinha do mar, laço de ouro é para mim.” 

E colocou o pé no laço e o rapaz puchou, capturando-a como achava a pombinha muito 
linda, antes de matá-la, resolveu acariciar sua cabeça. Foi quando encontrou um carocinho e 
puchou. De repente, a pombinha virou a tal mulher que iria casar se e ela falou:  

- Não disse que não era para abraçar ou beijar ninguém? 
Ele bastante assustado e surpreso e respondeu. 
- Que bom ver você! Me desculpe, me esqueci do que havia me dito. A proposito, o que 

aconteceu? 
Então ela lhe contou o ocorrido. Em dois tempos ele se livrou de sua falsa esposa e a 

expulsou de sua fazenda. 
Ficando muito feliz com a volta da verdadeira mulher, fez uma super festa de casamento 

(coisa que não fizera com a outra), tiveram vários filhos e viveram felizes para sempre. 
 

História retextualizada por Alexsandro Arantes Lázaro 
 
 
 
Texto 8 – Extrato de outra história narrada por  D. Suelene (parte b) entregue aos alunos/as 
 
 

S: – Ah! A do... do surrão, né? Era uma menina, ela era criada com a vó. E aí a vó dela 
como era muito pobrezinha, pegô e pegô um... 

M: – Bom! E a outra história que você falou que sua mãe contava? Você conta pra mim? 
S: – Conto. Aí tinha a... a minininha que ela era criada... 
M: – ... a história do? Do surrão. 
S: – É. A história do surrão. A menina que era criada com a avó. 
Mirza: – Que que é surrão? 
S: – Surrão? É... é, no tempo antigo assim... minha mãe falava, né? Que era assim, onde 

que... que cantava é... é por ex., hoje a gente fala assim, “trechero”, homem do mundo, né? E 
naquele tempo a gente chamava de “bié”. E aí o surrão era um... um tipo assim de... o que 
explorava pra cantá, pra fazê as coisa, porque senão matava. Aí... é hoje em dia... Aí ela pegô e 
criava a netinha. Aí ela pegô um brinco de ouro, de família que era antigo e deu pra ela. Falou: 

Avó: – Minha filha! Cê põe esse brinco, que é o brinco que a vovó vai te dá. 
S: – E ela colocava esse brinco. Ela falava assim pra avó assim: 
Menina: – Vó, a senhora deixa eu tomar banho no córrego? 
Avó: – Minha filha, cê toma cuidado porque o surrão te pega. 
S: – Aí a menina foi, tomá banho no córrego. Foi uma, duas, três vezes e nada aconteceu. 

Na de quatro veis apareceu esse... esse bié, esse trechero. Pegô, catô um saco: “Entra aqui dentro”. 
A menina entrô dentro do saco, ele amarrô, o tacô nas costas. Aí ele via a menina cantá e toda veis 
ele já tava sondano a menina, ele via a menina cantá, ele gostô de vê a menina cantá queria explorá 
a menina né? Vê ela cantá. Aí tacô... pegô ela, pois ela lá no saco, chego assim bem na frente, 
numa vizinhança, ele colocô o saco no chão e falô assim: 

Surrão: – Canta, canta, meu surrão viracatano. 
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S: – Aí ela cantô assim: 
Menina: – “Meu brinquedo de ouro, minha vó, lá no córrego eu larguei o meu brinquinho 

de ouro, minha vó. 
S: – E aí, ela cantô essa na... nas casa, ela cantava. Aí, assim, ela foi chegano o... o moço 

não conhecia, não sabia nada, chego na casa da avó. Aí, pôs o saco no chão e falô de novo: 
Surrão: – Canta, canta, meu surrão viracatano. 
S: – Aí ela cantô: 
Menina: – “Meu brinquedo de ouro, minha vó, lá no córrego eu larguei o meu brinquinho 

de ouro, minha vó”. 
S: – Aí a vó dela conheceu. Falou assim: 
Vó: – É a minha netinha! Ele acabô pegano ela. 
S: – Aí falô pra ele assim: 
Vó: – Moço, dexa seu saco aqui no cantinho que eu vou te fazer um almoço especial ou 

uma janta e cê pousa aqui. 
Surrão: – Não, mas eu não posso. 
Vó: – Não moço, eu faço, eu... eu faço um almoço ou uma janta e o senhor vai pousar aqui, 

e o senhor pode deixar o saco do surrão aqui no cantinho que ninguém vai mexê. E nisso, deu uma 
erva muito forte pra ele podê durmi e tirô a menina de dento do saco e amoitô e foi assim no meio 
do pasto e encheu de... de esterco de vaca, de cavalo, de cabrito, bem enchido o saco e colocô no 
mesmo lugar e amoitô a menina. Aí o moço já levantô assim meio bebaiado com o remédio que ela 
deu, né? E catô o saco e dispois do almoço e saiu. Aí na hora que ele tava assim, na casa da frente 
ele pegô e cantô... falô: 

Surrão: – Canta, canta, meu surrão viracatano. 
S: – ... tá queto. 
Surrão: – Canta, canta, meu surrão viracatano eu te mato. 
S: – E tá queto. Aí ele pegô e falô assim: 
Surrão: – Cê não vai cantá não, né? Pegô, catô aquela espada que ele tava e mandô no saco 

pra matá a menina e era tudo isterco e... e estrume dos animal, né? Aí ele não matô a minina, a 
vovó ficô com a menina e aí ele já não pode pegá ela mais porque aí já teve perseguição, né? E aí 
acabô. 

M: – Que bom! Salvô? 
S: – Salvô... salvô, a avó e viu, viu, né? E ela... a vó ainda pegô a menina de volta. 
M: – Parece que eu lembro dessa história, sabe? Mais eu assim, não mi lembro com 

detalhes. Me contavam essa história. 
 
 
Retextualizações feitas pelos alunos/as 
 
 
SURRÃO 
 
 

Havia uma casa muito simples, aonde uma pobre velhinha vivia com sua netinha. Um certo 
dia deu para sua neta um brinco de ouro bem antigo pois era da família, a netinha colocou o brinco 
e pediu para que sua vó lhe deixasse ir nadar no córrego. Sua vó lhe alertou que era perigoso pois o 
Surrão podia lhe pegar, mas a menina acabou indo: uma, duas, três vezes. Na de quarta vez um 
homem que já havia percebido seu talento para cantar a mais tempo pediu para que entrasse no 
saco, a menina entrou e o homem partiu com destino a casas aonde levaria o saco para que a 
menina cantasse quando ele batesse no saco e dissesse: 

- Canta, canta meu surrão viracatano. 
- E ela cantou: 
- Meu brinquedo de ouro, minha vó, lá no córrego eu larguei o meu brinquinho de ouro 

minha vó, e assim foi sucessivamente, até o dia em que ele foi na casa da vó da menina e ao pedir 
que a menina cantasse a vó reconheceu a neta pela voz e teve uma idéia, e disse ao homem: 



 

 

189 

- Pouse aqui que eu vou preparar uma janta ou um almoço especial para você e não se 
preocupe que ninguém vai mecher no seu saco. 

- Não, não posso disse o homem, mas a vó insistiu e ele acabou ficando, então a vó fez um 
chá forte e deu para o homem que dormiu profundamente. Aproveitando a oportunidade a vó 
retirou a neta do saco e foi até o pasto aonde enxeu o saco de esterco de vários animais, o homem 
acordou e partiu levando o saco no qual pensava estar a menina. 

Quando chegou em outra casa ele disse: 
- Canta, canta meu surrão viracatano. 
- E nada de cantar, enfurecido o homem pegou a espada que carregava e furou o saco, 

pensando assim matar a menina, mas de lá caiu apenas os farelos de esterco. O homem não teve a 
oportunidade de ir atrás da menina pois já estava sendo perseguido pela fama de raptar meninas, 
colocar no saco as quais ficaram conhecidas de surrão. 

Não podendo fazer nada o homem deixou que vivesse feliz vó e neta. 
 

História retextualizada por Gizele Amaro dos Santos 

 
 
O SURRÃO 
 
 

Era uma vez um homem que andava perambulando pelas estradas. E naquele tempo a gente 
chamava “Bié”. O Surrão era do tipo que explorava pra cantar, pra fazer as coisas do seu jeito, 
porque se não matava. 

Avó criava a netinha. 
Avó: Ela pegou um brinco de ouro, de família que era antigo e deu pra menina. E falou: 
- Minha filha! você coloca esses brinco que é brinco que a vovó vai te dar. 
E ela colova o brinco e falava assim pra vovó: 
- Vó a senhora deixa eu tomar banho no córrego?: 
- Minha filha, você tome muito cuidado porque o surrão te pega. 
A menina foi, tomou banho no córrego, foi uma, duas, três vezes e nada aconteceu. Na 

quarta vez apareceu o bié. Pegou um saco e disse: “Entra aqui dentro”. A menina entrou no saco, 
ele amarrou, e tacou nas costas. Ele via a menina cantar e todas as vezes ele ficava sondando ela, 
ele via  a menina cantar e gostou do canto dela e queria explorar ela. Ele pegou ela, pôs ela no saco, 
chegou na frente na vizinhança, e colocou o saco no chão e falou assim: 

- Canta, canta meu surrão viracatano. 
Ela cantou assim: “Meu brinquedo de ouro, minha vó, lá no córrego eu larguei meu 

brinquedo de ouro, minha vó. 
Ela cantava essa música em todas as casas. 
Foi chegando numa casa o moço não conhecia, não sabia de nada, chegou na casa da avó. 

Pôs o saco no chão e falou de novo: 
- Canta, canta meu surrão viracatano 
- Ela cantou: 
- “Meu brinquedo de ouro, minha vó, lá no córrego eu larguei o meu brinquedo de ouro, 

minha vó”. 
A vó da menina conheceu. E falou assim: 
- É a minha netinha! Ele acabou pegando ela. 
Ela falou assim pra ele: 
- Moço, deixo seu saco aqui no cantinho que eu vou fazer um almoço especial ou uma janta 

e o senhor pousa aqui. 
Surrão: - Não, mas eu não posso 
Vó – Não moco, eu faço, eu faço um almoço ou uma janta e o senhor pousa aqui; e o 

senhor pode deixar o saco do surrão aqui no cantinho que ninguém vai mexer. Eles pensaram que o 
surrão era o homem e não era, era o saco que ele colocava as crianças. 
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E nisso ela deu uma erva muito forte pra ele dormi e tirou a menina de dentro do saco e 
amoitou ela no meio do pasto e encheu de esterco de vaca, de cavalo, de cabrito, bem enchido o 
saco e colocou no mesmo lugar. O moço levantou assim meio bebaiado com o remédio que ela deu, 
pegou o saco e depois do almoço saiu.  Na hora  que ele estava assim, na casa da frente ele pegou e 
falou: 

- Canta, canta meu surrão viracatano. S: ... tá quieto. 
- Canta, canta meu surrão viracatano eu te mato. 
 ... E ta quieto. Ele falou assim: 
- Você não vai cantar não, né? Pegou a espada que ele estava e mandou no saco pra matar a 

menina e era tudo esterco e estrume dos animais. Ele só não matou a menina, porque a vó foi mais 
ágil e conseguiu recuperar sua neta ante que ele notasse e elas viveram felizes para sempre. 
 

História retextualizada Flávia Suriano Rocha 

 
 
A MENINA QUE ERA CRIADA PELA AVÓ 
 
 

Surrão que no tempo antigo, as pessoas achavam que era um saco, saco que cantava, quem 
se aproveitava com isso era um homem, um “trecheiro”, ou seja, um homem, que andava para todo 
lado e não tinha casa, família. 

A senhora, avó da garotinha deu lhe um brinco de ouro, brinco de sua família bem antigo e 
pediu que sua neta colocasse o brinco, que acabava de lhe dar. 

Toda contente a garota pediu para a avó, que deixasse ela ir nadar no córrego, deixou que 
fosse mas que tomasse muito cuidado, porque o surrão poderia pegá-la, a menina foi uma, duas, 
trêz vezes e nada aconteceu. E quando ela resolveu ir pela quarta vez, apareceu o trecheiro, pediu 
que ela entrasse no saco, e ela toda ingênua entrou e ele amarrou. Jogou nas costas e se foi, ouviu a 
garota cantar e achou interessante explora-la, chegou em uma casa colocou-a no chão e disse: 
Canta, canta, meu surrão viracatano. E ela cantou, “meu brinquedo de ouro, minha vó, la no 
corrego eu larguei o meu brinquinho de ouro minha vó. 

E por onde ele passou do mesmo jeito, até que chegou na cada da avó da garota e ele disse: 
Canta, canta, meu surrão viracatano. E a menina cantou, “Meu brinquedo de ouro, minha vó, lá no 
corrego eu larguei e meu brinquinho de ouro, minha vó. 

E a avó conheceu que era a netinha e pensou, minha netinha! Ele acabou pegando ela. E 
para salvá-la ela disse: Deixa o seu saco aqui no chão, que eu faço um almoço ou uma janta 
especial, ele disse que não podia, a senhora ensistiu e ele aceitou. A avó da menina preparou uma 
erva muito for, para que ele pudesse dormir. E a senhora tirou a menina de dentro do saco e 
escondeu e encheu-o de esterco de vaca. Ele acordou e pegou o saco e saiu meio bobo, devido a 
erva ser forte. E na próxima casa ele disse: Canta, canta meu surrão viracatano. E ficou quieto. E 
ele repiu e ficou quieto. Ele disse assim: não vai cantar não! tá? Pegou a espada que ele estava 
mandô no saco para matar a menina e era só esterco. Ele já não podia voltar, porque estavam todos 
atrás dele e a menina ficou com a avó e viveram felizes para sempre.  
 

História retextualizada Luiz Ricardo da Silva 

 
 
“CANTA, CANTA, MEU SURRÃO VARACATANO” 
 
 

Isso ocorreu numa cidadizinha bem pequenininha. Uma velhinha criava uma menina.  
Um dia estava muito calor e a menina pediu para a sua mãe deixar ela ir a uma lagoa lá 

perto da cada dela mesmo. A sua mãe falou você pode ir mais toma cuidado com os “trechero”, ai a 
menina perguntou os trecheros são o mesmo de “Bie”, e a velhinha falou á a mesma coisa. 
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Ai a menina foi um dia, dois dias, três dias e no quarto dia ela encontrou um surrão e ele 
falou para ela: “Entra nesta saco”. So que a menina deixou para trás um brinco de ouro que a 
velhinha tinha dado para ela. 

O surão levou a menina para cantar dentro do saco na cidade. Ele levou ela m várias casas 
e falava assim: “Canta, canta, meu surrão viracatano” e ela cantava. Depois de ter passado em 
varias casas o surrão chegou na casa da velhinha e falou assim: “Canta, canta meu surrão 
veracatano” e ela cantou. A velhinha como era esperta descobriu que era a menininha. Ela propos 
ao surrão um almoço ou um jantar e que ele dormiçe lá e ele disse que não podia, mas a velhinha 
convenceu. 

Ela pegou uma erva bem forte e deu para ele beber ao acabar de beber ele dormiu. A 
velhinha pegou o saco que tava num canto e pegou soltou a menina, e escondeu, pegou o saco e 
encheu de esterco e colocou no lugar, aí o homem acordou e pegou o saco e foi embora. 

Ao chegar em outra casa ele disse essas palavra: “canta, canta, meu surrão viracatno”, e 
nada da menina cantar, ele repetiu e nada. Ele enfezado falou isso: “canta, canta, meu surrão 
viracatano eu te mato” e nada. Ele pegou a sua espada e enfiou no saco. Ao perceber que só tinha 
bosta, ele saiu para ir a trás da velhinha com a menina, so que tinha uma mutidão atrás dele, so 
pode fugir e nunca mais apareceu na quela cidadizinha. 

As menina desse dia nunca mais foi no lago e nem falou com estranho. 
 

História retextualizada por Adriano dos Anjos da Silva 

 
 
Texto 9 – Extrato da história contada por de D. Suelene (parte c) entregue aos alunos/as 
 
 

Suelene: – Tinha uma velhinha que morava no meio da floresta. E aí ela morava no meio 
da floresta ela falava assim: “Ah, eu tenho vontade de ver meus netos, só que eu tenho medo de 
passar a floresta.” Aí o... o... o filho dela falô... tinha ido visitar ela e ela tinha falado, né? Que ela 
tinha medo de passar no meio da floresta. E o filho: – Não mãe, eu tenho uma cabaça, cabe a 
senhora. Essa cabaça, conforme a senhora vai falano, a senhora vai conversano, a cabaça vai 
rolano. 

S: – E como ela morava lá no meio da floresta e ele morava lá pra fora, e aí era descida, ela 
ia rodano, né? E aí, na hora que ela... “Então eu vou meu filho, eu vou lá te vê, qualquer hora eu 
vou lá te vê”. E deu essa cabaça pra veinha. Aí ele fez assim, o lugar de entrá, entrô dento, né? E aí 
fechô e começô rolá. Assim que ela começô a rolá, tinha um macaco, o macaco falô assim: “É... cê 
num viu uma velha por aí?” 

S: – Não, antes dela entrá dentro da cabaça, a veinha foi a pé pra podê pegá a cabaça pra 
voltá, né? Aí o macaco perguntô pra ela assim: 

Macaco: –Cê não viu uma velhinha por aí não? 
Velha: – Eu não vi velha e nem veiaça, rola, rola minha cabaça. 
S: – E a cabaça foi rolano e ela tava dentro da cabaça né? Eles tava perseguino, tava na 

bera da estrada pra vê a hora dela voltá. E aí mais na frente, o lobo perguntô: ... não, primeiro foi a 
onça que perguntô. Aí dispois que o macaco perguntô, né? Se ela não tinha visto a velha por lá não, 
né? Aí mais na frente, tinha o tigre, o tigre perguntô e assim ela foi falano que ela não tinha visto 
nem velha nem veiaça, rola, rola minha cabaça... 

M: – Respondia sempre a mesma coisa, nem velha nem velhaça... 
S: – ... rola, rola minha cabaça e a cabaça ao rolano... rolano, né. aí foi. Bem na frente o 

macaco não inconformado com aquilo, né? Porque mais curioso, né? Foi ino. Aí na hora que ela 
passô todos assim, passô a onça que ia passá ele, o macaco catô um pau e tacô o pau na cabaça, a 
cabaça quebrô e a veinha foi pra saí pra corrê a onça pegô a veinha e cumeu. É essa que eu conto 
pros meninos a... ((Risos)) ... 

M: – Ela comeu a velhinha? 
S: – ... antes dela chegá cumeu a velhinha... 
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M: – Comeu a velhinha, tadinha. 
S: – Terminô a história. É essa que eu conto pros meu meninos, a do surrão também eu 

conto. Agora essas histórias assim, mais... mais cumprida, aí eu fico assim com preguiça de contá. 
((Risos)) ... 
 
 
Retextualizações feitas pelos alunos/as 
 
 
A VELHINHA E A CABAÇA 
 
 
 Há muito tempo atrás, no meio de uma floresta, morava uma velhinha. E esta velhinha não 
via seus netos a  anos, porque tinha medo de passar por dentro da floresta. 
 Aí um dia desses o filho desta velhinha foi visita-lá. Chegando lá ela lhe disse que tinha 
medo de andar na floresta. Aí seu filho lhe disse que tinha uma cabaça que cabia ela dentro. E ela 
disse que qualquer dia iria na casa de seu filho. 
 Depois disto seu filho lhe deu a cabaça e foi embora. No outro dia a velhinha pegou a 
cabaça e entrou dentro, é saiu rodando, lá na frente tinha um macaco, e ele perguntou: se não tinha 
visto a velhinha, é a a velhinha disse: não eu não vi velhinha nem velhaca roda-roda minha cabaça.  
 Mais na frente tinha um lobo que perguntou para ela se não tinha visto uma velhinha, e a 
velhinha dentro da cabaça disse que não, depois o macaco perguntou, depois a onça e depois o tigre 
que também perguntou se ela tinha visto a velhinha, e ela não vi nem velhinha nem velhaca roda 
roda minha cabaça. A velhinha sempre respondia a mesma coisa aos animais. 
 Logo ápos isto ela passou perto da onça, é o macaco não se conformado com aquilo pegou 
um pal e jogou na cabaça, que se partiu, e a velhinha foi correr, mais a onça pegou-a e a comeu. 
 

História retextualizada por Erik Garcia Leandro 

 
 
A CABAÇA 
 
 

Há muito tempo atrás, existiu uma velhinha que morava no meio da floresta. A velhinha 
estava morrendo de vontade de ver seus netos, só que seus netinhos moravam do outro lado da 
floresta, ela tinha muito medo de passar pela floresta porque lá haviam muitos animais ferozes. 

Ao visitá-la, seu filho, propôs a ela que entrasse dentro de uma cabaça que ele tinha, como 
a velhinha cabia dentro da cabaça ela aceitou a proposta, assim a velhinha seguiu de a pé para 
buscar a cabaça chegando lá seu filho fez uma portinha para que a velhinha pudesse entrar, como 
era uma descida a velhinha iria voltar para sua casa rolando. 

Fechou a portinha, assim que caminhou um pouco, no caminho, havia um macaco, o pobre 
bicho estava curioso para saber o que tinha dentro da cabaça e perguntou: 

- Você não viu uma velhinha por aí? 
A velha respondeu: 
- Eu não vi velha e nem velhaça, rola, rola minha cabaça. 
Nisso a cabaça foi rolando e a velha lá, dentro da cabaça. 
Os bichos daquela floresta estavam perseguindo a cabaça, estavam todos na beira da 

estrada esperando a velhinha voltar. A cabaça passou, o lobo perguntou: 
- Você não viu uma velhinha por aí? 
A velhinha respondeu: 
- Não vi velha nem velhaça, rola, rola minha cabaça. 
Passou pelo macaco de novo e ele fez a mesma pergunta, assim sucessivamente. Passou 

pelo lobo, pelo tigre e pela onça, sempre repetindo a mesma coisa: 
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- Não vi velha nem velhaça, rola, rola minha cabaça. mais na frente o macaco como era 
muito curioso ficou inconformado com aquilo tudo e resolveu quebrar a cabaça jogando-a contra 
uma árvore, a velhinha saiu de dentro da cabaça e os animais olharam a bondosa velhinha, mas 
como a velhinha era muito bondosa os animais deixaram ela ir pra sua casa sã e salva. 
 

História retextualizada por Renan Carlos de Oliveira 

 
 
Texto 10 – Extrato da entrevista com Silvana entregue aos alunos/as 
 
 

Marlene: – História do Cabecinha? 
Silvana: – É ... O cabecinha era assim: tinha uma menina, conta na história, que o pai dela 

saía sempre pra trabalha, aí tinha um homem muito mau. Ela falava assim: “Se ocê falá pro seu pai 
... se ocê apelá ...” comia a comida do pai dela. O pai dela manda comida ...  ela mandava comida 
pro pai dela e ele comia tudo. Ele falava ... Ela discobria que era ele e falava que ocê conta de noite 
eu venho te matá. Se ele falava ... aí o pai dela chegava e batia nela, né? Aí ela ficava quieta porque 
não podia falar que era o homem que comia a cumida. Aí depois, um dia ela resolveu ... ele batia 
demais nela e ela contô. Aí quando ele falou assim; ... aí o pai dela falô assim ... não ... se eu contá 
pai, ele falo que vem me mata de noite ... comê eu de noite. Ele falô assim: Não, ce arruma uma 
agulha da ponta bem fininha, a hora que eu tivé dormino se ocê ... na hora que ele começa a fala ce 
me cutuca essa agulha nas minhas costa que eu acordo. Aí ele começô ... falava o nome dela e 
falava assim: to aqui na porta da sua casa. Aí ela: Pai, pai, e mandava essa agulha e o pai dela num 
acordava. 

S:–A história é muito grande, vai ... vai... até que ele chega berano a cama dela e come ela 
e o pai dela não acordô. Aí no fim, quem ficô sendo ruim na história foi ela, né? 
 
 
Retextualização feita pelos alunos/as 
 
 
O SONO DO PAI 
 
 

Era uma vez uma menina que morava eu uma fazenda, e seu pai tinha que trabalhar na roça 
para sustentar a casa e era ela quem tinha que levar almoço para o pai dela na roça e quando ela 
estava no meio do caminho aparecia um homem com cara de mau todo sujo e com dendes grandes 
conhecido pelos mais velhos como cabecinha ele pegava a comida que a menina ia levando para o 
pai dela e comia tudo e ainda falava que se ela falasse para o pai dela ele ia na casa dela de noite e 
matava ela sem o pai dela perceber. 

Mas seu pai era bravo e batia nela por não levar a comida para ele na roça, e ela se cançou 
de apanhar e disse ao pai dela o que estava acontecendo por ela não levar comida para ele, mas ela 
ficou com medo de o homem matar ela e pediu ao pai dela para não contar nada a ninguém e aí seu 
pai lhe disse: 

- Você pega uma agulha da ponta bem fininha e quando ele vir pegar você, você me grita e 
se eu não acordar você me fura com a agulha. 

Em uma noite ela escutou a voz do homem dizendo que tinha vindo comer ela, e ela 
gritava, chamava, espetava o pai dela, mas o pai dela não acordava e o homem entrou e chegando 
perto da cama da menina cabecinha, o homem mau matou a menina sem que o pai dela percebesse. 

E até hoje se fala que por causa do sono do pai dela cabecinha a comeu, mas por outro lado 
o homem mau, cabecinha, sumiu, alguns acredita que ele se arrependeu e se matou e um Bicho 
muito bravo e famoso na região comeu o corpo dele, e é assim, quem é mau morre por alguém mais 
mau ainda. 
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APÊNDICE G – Fragmentos das Histórias da vida dos assentados/as. 
  
 
 
Fragmento do depoimento do Sr. Carolino Dos Santos ( Calu) -  04/07/2002 
 
 

– Nascemo e criemo na roça. Então ele sempre falava: óia nóis nasceu e criô na roça então 
nóis tem aquele (  ) de rocero né? Então nóis viemo pro estado de SP, moremo na região de 
Uberaba... de Iturama e, e, aí, nóis tocava muita roça de algodão, roça de feijão assim, milho, eu 
trabaiava muito cum isso aí, né? Então foi ino, a gente foi trabaiano, trabaiano com os fazendeiro, 
mais a terra parece que ficando meio escassa né? A terra foi ficando meio escassa. Porque o 
fazendeiro mesmo ele num interessa de tocá muita roça, eles interessa mesmo é pasto né? Então a 
gente o que que acontecia? A gente pegava uma terra pra um ano, dois anos assim e já formava ela, 
já prantava um ano, eles já mandava formar capim a gente formava. No outro ano eu já nem tinha, 
já precisava mudar de uma fazenda pra outra naquela dificulidade, assim tem hora que nem 
condição num tinha, tinha que mudá na carroça né? 

C: – Porque nóis ia pra roça assim, ele chamava nóis e nóis comentava era uma dificuldade 
de nóis trabaiá assim. Pegava caminhão 3, 4 horas da manha comendo bóia fria, vindo da roça 
debaixo de chuva, saía até chuveno de casa pra num perdê hora né? 
 
 
Fragmento do depoimento do Sr Valdomiro (Nego)  - 16/05/2002 
 
 

Marlene –E como que você entrou no M.S.T, assim, começou a participar do grupo? 
Sr. Valdomiro – É, esse movimento assim eu já conhecia. ... Eu tinha um colega que 

morava no assentamento, então eu já... eu comecei a conhecer esse movimento, só que eu não 
acreditava, eu, porque ele me chamô eu várias vezes pra mim entrá, e eu não entrava. Então eu não 
tinha aquela consciência que eu tenho hoje assim em 90, por exemplo em 86, eu não tinha aquela 
consciência eu adquiri em 90, e foi quando eu é, eles me chamaro muitas vez eu falava: não eu não 
vou, eu não vou pra terra dos outros. Eu era assim, eu não era contra mais eu achava que não era 
certo, isso aí. Eu fui pra fazenda e ficava ali, e quando foi em 90, em 89, em 89, aí começou a 
organizar esse povo. 

– E quem que organizava esse povo? 
– Assim, começou em Limeira do Oeste, o Zé Pretinho, não sei se ocê já ouviu falar? O Zé 

Pretim ele começou assim numa lavoura de algodão qui eles tava colhendo algodão, qui tinha muita 
gente colhendo algodão em limeira do Oeste, né. Então eles tava colhendo algodão e ele tava muito 
triste aquele dia, e ele falou: mais, ele conhecia a história do Barrero tamém, do outro 
assentamento. Ele falou assim: eu vou começar é conversar com as pessoas trocar idéia, nóis vai 
formar um assentamento aqui, pra nóis fazê uma ocupação aqui, organizá um pessoal pra gente 
ocupar uma terra. 

– Por que que ele tava triste? 
– Assim de ficá trabaiando pra fazendeiro, né, e tê assim, só o dia e a noite, né, cê ficava a 

noite cê mora numa cidade né, numa vilinha que nem é Limeira do Oeste é muito pequeno, não tem 
emprego, o emprego que tem é só na roça né? Não tem outro tipo, não tem indústria não tem nada, 
então é só lavoura. Então eles... ele tava desanimado por isso, porque ele morava numa cidade mais 
ficava o dia inteiro na roça, né, ele só ia à noite pra cidade e levantava de madrugada, 4 hora da 
manhã. Então ele, a vida dele era mais no campo, então por isso qui ele estava triste. A gente 
trabalhava, ganhava pouco né e, e o que ganhava era a conta de comê durante a semana, a semana 
qui trabaiava era comendo, deveno, porque cê pagava um mercado uma semana e cê fazia uma 
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compra fiado de novo, pra trabaiá na próxima semana pra pagá. Então acho que mais era isso né? O 
que tá ganhano tá comeno, sobra nada. 

– Não tá fazendo nada né. 
– Não tem um futuro né, então eu acho qui é por isso. 
Quando eu fui dia, 6 de janeiro de 91, quando eu fui pro acampamento. Aí é eu já, comecei 

a conhecer o povo dento duma semana 1 mês, eu tinha vontade de voltar ir embora, que a vida era 
difícil ocê sai duma casa que tinha energia né, é, uma casa que tinha chuveiro quente, uma casa que 
tinha uma televisão, pro cê ir pra debaixo duma lona, num barraco, que cê tinha que buscá água 
300m, 400m num latão. Então a vida, é, já ficou mais difícil eu tinha vontade de voltar pra trás, aí 
dum mêis 30 dia, 60 dia eu fui acustumando e eu falei: aí eu, depois que eu acostumei, aí eu falei: 
Agora eu não saio daqui não, aonde que tivé um barraco aqui... aí foi aonde que eu fiquei até hoje 
nóis ocupamo essa fazenda em 93, nóis ocupô ela dia 19 de maio, foi dano certo aí cê cumeça 
ponhá amor nas pessoa, na terra  né, aí cê, já, logo já vem depois de quase 2 anos, cê já começa a 
construir uma casa, tê uma vaca, cê põe amor naquilo que cê fez né. Antes, que cê tá fazendo procê, 
hoje é seu, na época quando antes deu ir pro acampamento,  eu levantava 3h da manhã pra tirar 
leite pro fazendeiro, hoje é 6h pra tirar o leite da minha vaca. Então é outra vida. 

– Realmente. Então valeu a pena? 
– Pra mim valeu! 
– Essa história de vida apesar de ter muitos momentos difíceis, mas valeu a pena? 
– É, assim, é, tem hora que eu falo: eu acho que os três anos e meio de beira de rodovia foi 

pouco, eu achava que eu, ... tem gente ainda que não tem aquela consciência que divia ter, cê sabe 
no meio do pessoal, tem 1 ou 2 que não tem aquela cabeça, que a gente acha que ele divia que ter 
né, por ter sofrido um tempo na beira da rodovia debaixo dum plástico, eles tinha que dá mais amor 
naquilo que ele adquiriu né, que além daquele sofrimento todo, mas eu não, não acho que o 
sofrimento foi tanto, eu não sei que eu não tem filho né, então tem uma coisa que pega, uma coisa é 
ocê tá sozinho, e uma coisa é cê ter uma família, cê vê seu filho comer fubá cum feijão carunchado, 
com.... eu acho que eu não sofri, se fosse pra passar tudo de novo eu passava. Eu aprendi ser Sem 
Terra, se fosse até depois que a gente ocupou aqui a gente ajudou muito as pessoas, ocupar outras 
terras, em Araxá, Uberlândia, eu fui nas outras ocupação então eu acho  

–Hoje vocês continuam ligados ao movimento ajudando os outros? 
– É, a gente continua, tem poucas pessoas, mais a gente continua. quando vê um grupo 

organizado, assim do tipo a Tangará, na Fazenda Tangará, ou outros movimentos a gente ajuda; a 
gente vai contá a história que a gente viveu. 

Marlene–_Isso pra dá força  
– É, dá a força pra eles continuá, né, organizado que vale a pena. 
– Hum hum. 
– Se fosse pra passá tudo outra vez eu passava! 
– Então tá bom! 
– Não foi difícil! 

 
 
Fragmento do depoimento de Dona Clarice Rosa -  04/07/2002 
 
 

M: – Dona Clarice, e da época assim do assenta... do acampamento a história de vocês, 
assim, tem alguma história, assim, interessante, algum fato interessante, alguma história que a 
senhora queira contar que ficou, que marcou, que a senhora gosta de contar pros filhos e a senhora 
vai contar pros netos? 

C: – Uai! Eu... no momento... a única história... teve muitas coisas difíceis, muitos 
amargos, muitos pedaços doces, mais muitos momentos bons teve mais péssimo... mais amargo que 
doce, sabe? Então muitos momentos também teve um pedacinho de mel. Então a gente... o 
momento que marcou mais pra nóis,  pra mim, acho qui marcou pra todo mundo não é só pra mim 
não, pro assentamento inteiro foi quando nós tava lá na rodovia, certo? ... Quando nós tava lá na 
beira da rodovia... que lá nós fomos muito discriminado, muito sufrido, nós passô um tempo 
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assim... que nós passava falta mesmo bem dizer fome. Não tinha ninguém pra... pra dá força pra 
gente, todo mundo era contra nós. Então os fazendeiros de volta ali era terrível, cruel com nós, 
muitos deles passavam e iam botar fogo nas barraca, fazer isso, fazer aquilo, que nós era uma turma 
de vagabundo, nós tava lá pra robá, ter dos outros esse tipo de coisa. E na seguinte o momento da 
ocupação que nós fizemos marcou muito na minha vida. Meus filhos novo, o outro tava com cinco, 
outro com sete anos... 

M: – E essa ocupação foi onde? 
C: – Foi lá na fazenda Varginha... lá perto de Iturama. Essa ocupação foi terrível pra nós, 

entendeu? Até hoje eu nunca esqueço do... da passagem que foi lá com nós, sabe? 
 
 
Fragmento do depoimento de Lucilente Borges -  05/07/2002 
 
 

... eu mesmo formei guarda junto com meu marido, muitas muié pensava que, que eu era 
louca porque era só guarda só home, e eu não, e eu como que eu tinha medo eu dexava dois 
durmino e era, era de 3 em 3 pessoa. Então ficava até uma horas, aqueles grupo ia durmi e os otros 
vinha pra vigiá o povo por causa da fazendeira, sabe? Então tinha vez que era 3 hora da manhã, ele 
tava dum lado eu tava do outro, ajudando ele a ficar na guarda sabe? Eu num durmia também, a 
gente tava, todo mundo tinha que ficar armado, porque qualquer momento ela pudia atacar e ela 
tinha muita, tinha dinheiro e tinha como ela fazer isso, acabá co nóis tudo, se ela quizesse ela 
acabava num minuto então o povo ficava tudo de guarda e a única mulher que trabaiô di guarda foi 
eu no assentamento, as outras achava que eu era loca, que era locura, em vez de eu durmi e eu 
ficava ali, eu falei: Não, eu não acho que é loucura não, que além de eu tá ajudando as pessoas eu 
tava preservando a vida dos meus filhos que tava lá, porque eu tô durmindo, meu marido tá sozinho 
lá fora. 

– Quantos anos você tinha nessa época? 
– Eu tava cuns, cuns vinte, vinte e dois anos. 
– Vinte e dois anos? 
– Então a batalha era assim, sabe? Eu achava assim, que num era por medo que eu tinha 

que ficá ali, era por corage, era pra preservá a vida dos meus filhos que tava durmindo então muitas 
vezes as pessoas falavam assim: - Cê é doida, uma hora dessa, num frio, porque na época que nóis 
chegô aqui fazia frio demais né, foi acampá na beira daquela represa né, mais era frio, cê entrava 
dibaixo do plástico, o plástico suava, pingava no seu rosto e durmia tudo assim igual tava aquele 
cochão ali no chão, nois só durmia assim porque ninguém tinha cama, era tudo jogado no chão cê 
pegava friage no chão, cê pegava friage que vinha de cima, então era muito frio, tinha dia que era 
meio dia e tava todo mundo encapado em volta de fogueira, num saía aquilo ficava branquinho de 
gelo. Nóis sofreu demais na época que nóis veio pra cá. Deus me livre, eu não gosto nem de pensar 
o tanto que a gente sofreu, e aí era cozinhado as comidas tudo junto sabe? E eu até hoje tenho 
horror de fubá, eu pra comê fubá tem que ser uma polenta muito bem feitinha se não, não como, ou 
sendo bolo, porque outras coisa não desce. Nóis fazia aqueles tacho, sabe, daqueles trem assim mal 
cozido, ce tinha que comê, aquilo fazia fila assim pra pegá cumida, é, se tinha um leite ali pra umas 
criança, cê tinha que fazê fila pro cê conseguir uma caneca de leite. 
 
 
Fragmento do depoimento de Gisele Amaro Dos Santos - 22/8/2002 
 
 

Marlene – Ô Gizele, e você participô, quando você tava lá no acampamento você tava 
junto? Viveu toda situação? 

Gizele – Tava, sempre, sempre junto. Até quando... 
M – Cê tinha quantos anos? 
G – Eu tinha seis. 
M – Seis anos? E se lembra dessa época? 
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G – Lembro. Acho que coisa que você sente na pele, sente mesmo, fica difícil de esquecê. 
Ainda mais que você, às vezes, queira assim, entendeu? É difícil viu? Muito difícil. Eu nunca vou 
podê esquecê minha mãe correndo, meu... as pessoas gritando; “polícia, polícia”. A minha mãe me 
pegano, correno pro meio do mato pra esconde. Não só minha mãe como os outros também. Fome 
que a gente passa bastante, entendeu? Pessoas brigando por comi... por fubá... é... nossa! Não dá 
pra esquecê, não tem como. 

 
Reflexão: 
 
Como vocês vêem a luta  dos Sem Terra? Que sentidos vocês dão a ela? 
Como vocês se vêem? Quem são vocês hoje? 
Vocês ainda formam um grupo ou não? 

 
 
Fragmento do depoimento de Barroso Galante -  18/04/2002 
 
 

Barroso – Eu concluí o curso de Filosofia. 
Marlene – Hã. E porque você não trabalha hoje ou não atuô como filosófo, ou você atua? 
B –  ...  a gente faz filosofia ...  
M – Eu sei. Aqui você atua, como se diz, na práxis, né? Você faz práxis. Mas eu falo 

assim, você fica só aqui no acampamento ou você trabalha fora? 
... 
B – Eu sô membro do movimento. 
M – Hum-hum. 
B – Movimento político dos Sem Terra. Faço parte da coordenação. Então, a gente tem 

tarefas que vai além do assentamento. Segunda, terça-feira, por exemplo, nós passamos dois dias 
no assentamento lá no Município de Gurinhatã (MG) fazendo informação, preparando os 
coordenadores locais, discutindo a produção, discutindo a organização do assentamento. 

... 
M – Então, vocês dão assim, vocês estão constantemente nos assentamentos levando, por 

exemplo, a ideologia, as idéias que tem discutido, quer dizer a filosofia do Movimento dos Sem 
Terra. 

B – É verdade. 
M – Não é? Preparando o pessoal que tá lá. 
B – E a grande... a máxima que adotamos é de que só a luta traz vitória. E de que a “luta 

faz a lei”. 
M – A luta faz a lei? 
B – A luta faz a lei. Então... 
M – Fala mais um pouquinho sobre essa frase sua: “A luta faz a lei”. 
B – Nós temos esse propósito porque a garantia de direito das pessoas mesmo quando ela tá 

constituída na lei, ela num é exercida. 
M – Não é respeitada. 
B – Não. 
M – Não é exercida. Só tá no papel. 
B – Então, a lei é que interessa aos trabalhadores, aos oprimidos, aos excluídos. Ela é feita 

na prática, na luta, na união dessas pessoas. Com a consciência crítica dessas pessoas. Então isso é 
a lei que é executada desse jeito. Por exemplo, a reforma agrária é uma lei desde sessenta e quatro. 
Então, ela não acontece. Então, a reforma agrária acontece com a luta. Muitas das vezes, resignada, 
sufrida, mais corajosa. As pessoas pra vê garantida a sua oportunidade de trabalhar, de emprego, de 
mora, tê uma vida descente... e mais, a reforma agrária não é só um pedaço de terra, não é só 
consegui um pedaço de terra.      

M – Depois continuá nela com dignidade... 
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B – A nossa grande tarefa é de tá convencendo as pessoas de que a luta é permanente. 
Depois de conquistá a terra, de conquistá a infra-estrutura, a produção, buscá mercado pra 
produção, qualificá a produção. É porque o sistema é tão cruel que não vai nos permitir   que ... ficá 
bem de vida, melhorá a situação. A tendência mesmo pra terra é o empobrecimento.     

M – O quê, por exemplo? sei que uma das armas que vocês tentam lutar contra isso é a 
conscientização, né? Cê tá me falando. Que mais, cê vê possibilidade assim, é lutando, lutando que 
vocês ou vocês vêem? O movimento sem-terra vê outras formas ou tem outras formas de agir além 
da conscientização? além de estar constantemente veiculando essas idéias, formando, buscando 
mercado? 

B – É... a luta, ela parte da necessidade imediata. Se não fô necessidade imediata não 
mobiliza ninguém. 

... 
B – Mas a partir daí começa mostrar outras opções, né? Cê faz as pessoas compreender 

minimamente a realidade. E nesse aspecto a educação é fundamental. A educação nos 
assentamentos, né? Aqui em Campo Florido nós fundamos a Escola da Família Agrícola. Nós 
estamos trabalhando pra fundar outras escolas por aí a fora. Provavelmente nas proximidades de 
Uberlândia. E nós... a forma... é... a forma é a única: a luta. Agora, a luta, ela tem momentos. 
Momentos mais acirrados, momentos mais... mais... que exige uma habilidade maior, questão de 
negociar, de parlamentar com os nossos... autoridades, nossos governantes. Então 

... 
Como que vocês tomaram conhecimento do Movimento Sem Terra ou como, assim, como 

você integrou? 
B – Eu integrei mais por convicção e por princípio. 
 
Reflexão: 
 
•  Quais as idéias ou frases que vocês acharam mais marcantes na fala de Barroso Galante? 
•  Vocês concordam com a máxima adotada pelo Movimento dos Sem Terra? 
•  Não existem outras formas de ação? 
•  Será que as pessoas precisam ser convencidas? Por quê? 
 
Leia agora o depoimento de D. Luzimar e relacione-o ao de Barroso. 

 
 
Fragmento do depoimento de D. Luzimar  - 05/07/2002 
 

[...] 
O meu marido que veio passiá em Minas... de tão perigoso que era, na época houve, a 

pulícia de Carneirinhos andava atrás do pessoal. Ele... a partir dessa reunião ele num parô mais. Aí 
ele foi acampá junto com o pessoal na bera da rodovia e eu sempre contra, sempre quereno voltá 
pra São Paulo, porque nossa família mora lá, a minha, a dele. E ele ficô, ficô até que ele assumiu a 
presidência de sindicato de Iturama e nós tínhamos comprado o lote em Carneirinhos, tinha mais 
um lote Indaiatuba, estado de São Paulo. Nós tinha comprado quando morávamos lá em São Paulo. 
Ele mandô vendê esse lote pra gente comprá uma casa em Iturama pra podê ficá junto, porque ele 
ficava pra Carneirinhos, pra Iturama e eu ficava sozinha em Carneirinhos. Ele aparecia a cada 
quinze, vinte dias. Aí a gente vendeu. Vendeu o lote Idaiatuba, nisso ele achô uma troca da casa, 
numa de Iturama com a de Carneirinhos nós trocano., eu fui morá em Iturama. E ele sempre no 
movimento, nunca mais largô o movimento. E do movimento, vim pará aqui. Eu nem sei contá, ele 
é que tem uma história. Eu sempre fui contra. 

Marlene – Dona Luzimar, a senhora fala que sempre foi contra. E hoje como que a sinhora 
avalia? A senhora acha que vale a pena, foi bom ou não? A senhora ainda é contra? 

Luzimar – Não, eu acho que valeu a pena porque inclusive, na época, quando ele começô 
no movimento ele nem pensava em pegá terra. Eu falava pra ele. Eu fui nascida e criada na cidade, 
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eu nasci e me criei na cidade. Ele foi criado mais na roça. Porque quando ele foi pra São Paulo, ele 
já foi rapazinho. Falo pra ele assim: “não, eu não intendo nada de roça não quero sabê de roça”. E 
eu, então, sempre fui contra. Então hoje eu acho assim que valeu a pena, porque hoje nós tamo 
criano nossos filhos assim com mais tranqüilidade, mais sussegado, nós tamo tentando dá pra eles 
uma educação diferente. Se nós tivesse na cidade, eu fico preocupada. Porque meus pais moram em 
cidade grande e eu sei como que é. Então eu acho que valeu a pena. Mais assim, pra mim mesmo. 

L – Olha eu num... é um meio de... o pessoal procura um... num é todos, a maioria que tá na 
liderança procura sobrevivê do movimento, procura vivê explorando esse pessoal que eze pega 
pra... pa... acampá, sabe? Eu sei lá, eu num sô muito a favor. Eu, bom, eu num saí porque os meus 
pais sempre falava assim que num divia explorá dimais o próximo, se vai contratá pra trabaiá, paga 
o preço do dia, então é essas coisa. Eu num acredito assim, nesses movimentos, nessas coisas. Meu 
marido trabaiô, meu marido lutô, eu passei muita dificuldade porque quando ele tava no sindicato, 
ele ganhava um salário mínimo pra sobrevivê. Ele guentô a situação toda sempre que ele tava no 
sindicato por uma questão de ideologia, que ele acredita, luta. Ele passô muita necessidade, eu 
passei muita dificuldade. Tinha vez que no acampamento não tinha o que cumê. Mas eu vô dizê 
que são todos? Como meu marido? São todos que abraçam a bandera como meu marido? Eu acho 
que não são, né? 

M – Era isso que eu ia perguntá pra senhora. Porque, por exemplo, o seu marido é 
liderança, né? E a senhora tá falano aí, por exemplo, vocês viveram dificuldades. Então, quer dizer, 
não são todos que agem assim? 

L – ...que agem assim, que passa por essa dificuldade. 
M– Sei, que luta por um ideal. 
L – ...que  luta por um ideal. 
M – É isso que a sinhora fala? E sinhora acha que nem todos são assim? 
L – É, nem todos. 
M – Aí a senhora é contra esses outros que... que... que... 
L – ...que usa o movimento pra ixplorá, sabe? 
M –Como meio de vida? 
L– Como meio de vida. 
 
Reflexão: 
 
 Podemos observar que os entrevistados têm pontos de vista divergentes.  
• Vocês identificam esta divisão no grupo? Como vocês se posicionam? 
 

 
Fragmento do depoimento de Barroso Galante  - 18/04/2002 

 
 
Marlene – Vocês tinham, assim, a parte de atender as crianças também, nessa 

conscientização, nesse trabalho. 
Barroso – Tinha, tinha. Então assim, informal, mas típico da escolinha. Nossas crianças 

ficavam dois anos sem escola formal. E essas crianças brincavam de fazê a luta, de fazê as 
Assembléias, de fazê o discurso, subia no barranco, uns se idealizava com a liderança, dividi as 
tarefas e fazia a Assembléia dentro das normas, quem fala, jurisdição, pedi a palavra, um de cada 
vez. É... debatia idéias diferentes, colocavam em votação... 

Marlene – Isso é muito legal. 
Barroso – ...quem é a favor, levanta a mão. Então, as crianças viviam isso, esse processo 

muito intenso. 
M – Pois é, e agora? Nessa escola de vocês? Vocês recuperaram isso ou não? Essa escola 

segue o curriculum normal? 
B – Não, deixa só eu completá. 
M – Eu sei que ela é diferente. 
B – Então quando essas crianças... só pra completar. 
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M – Tá. 
B – Quando elas foram pra escola formal, chegaram com uma defasagem muito grande da 

escrita. Os alunos do mesmo período, mesma série mas com idade diferenciada, mais umas 
crianças com defasagem muito grande. Mais as professoras da cidade identificavam e ficavam 
muito admirada, o avanço que nossas crianças tinham na linguagem oral. Elas viveram isso dentro 
do acampamento, brincava de fazê discurso. Então, muitas vezes assim, inconscientemente, sem o 
conhecimento gramatical, mas tinha uma concordância verbal. Uma vez, uma freira em Belo 
Horizonte, ela foi muito infeliz: “Ah! Aquilo não é sem terra não. Que eu vi o filme. Então os sem-
terra do Triangulo fala errado, nóis foi, nóis vai. E lá, a pessoa que falava, falava com muita 
estruturação das frases e tal”. Aí eu falei: “IRMÃ, então a senhora não conhece o processo. A luta 
leva esse aprendizado, sabe?” Pra mim, como educador, isso foi muito importante. Na escola aqui...         

... 
Mas, nós temos esforço da família agrícola, você tá conhecendo. 
M – Muito bonita. 
B – O movimento político trabalha o ser humano em outra perspectiva, numa outra visão 

de sociedade, de valores. Então, nosso sonho, nosso desejo seria podê trabalhá o homem com um 
todo. Não seria pra apenas sobrevivê. Apenas por um pedaço de terra. Então a gente fala isso na 
medida do possível, da limitação da minha voz contra o sistema, né? A minha vozinha única contra 
a televisão, contra as ideologias instaladas, contra as igrejas, nem dá nem pra fala a Igre... 

 
Reflexão: 
 
Podemos perceber a preocupação do líder do  Movimento dos Sem Terra com a linguagem 

e com  a educação. Elas são treinadas, vivenciadas desde a infância. 
• Vocês sabem o porquê desta preocupação? 
• Qual  é a importância, a força da linguagem e da formação, da educação? 

 
 
Fragmento do depoimento de Marcos Henrique Moura De Sousa – 22/8/2002 
 

 
Marcos – E eu tô estudano na Família Agrícola, tô curtino pra caramba, né? E assim, um 

livro que eu pretendo lê, que eu quero lê é aquele que tá mais assim, que interage mais na escola, 
tipo assim, Kall Marx, pra podê tá... ao mesmo tempo estou lendo e estou estudando, né?        

Marlene – Você está lendo? 
M – Não, eu vou pegá pra lê, inclusive essa semana... tô quereno, entendeu? Porque assim, 

é até uma cobrança em cima de mim mesmo, entendeu? Porque eu, igual eu falei, eu num tenho 
tanto assim, é, interesse na leitura assim, pegá um livro pra lê, né? Então ao mesmo tempo eu quero 
pegá um livro que me interessa, né? Até mesmo que venha fazê com que eu esteja estudano, faz 
parte, né? Vai fazê parte do cotidiano ali, né? Na escola.    

M – Mas essa escolha, por exemplo, Kall Marx, é uma escolha sua mesmo, é por exemplo, 
uma orientação da sua mãe ou da liderança aqui?... 

M – Não. Essa vontade vem em mim mais hoje. Acho que depois que eu passei a estudá 
filosofia, psicologia, né? Eu já estudava história, geografia, mais depois que eu comecei estudá 
essas outras matérias aí, é, eu tô sentindo assim, uma certa necessidade de lê esse livro pra podê me 
aprofundá mais, me conscientizá mais. É o poder de auto crítica, de... de você recebê a crítica e 
também sabê como incará a crítica e não também é... é... serve também pra você quando ouvi algo, 
você sabê criticá aquele: “será que realmente é verdade?”  mais lógico que não desmintindo né?. 
“Será que realmente existe aquilo?” Então você vai investigá, eu vô investigá isso, né? Pra vê se 
realmente aconteceu, né? Porque não devemos, por exemplo, uma pessoa falá alguma coisa ali, 
você tapá os olhos naquilo ali e pronto. Você tem que investigá e ir a funto pra podê...     

M – É importante você pensá dos dois lados, né?        
M – Dos dois lados. 
M – Como se diz: quem te fala, qual é a verdade que ele tá quereno passá pra você, né? 
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M – É. E aí você... uma coisa que pra discuti, você precisa tirá uma conclusão, né? Claro 
não dismintindo a história, né?         

M – O discurso dele, quer dizer, você se posicionando dentro do seu ponto de vista, né? 
Isso é importante mesmo. 

Reflexão: 
• Marcos afirmou não ter tanto interesse pela leitura. A escolha de Kall Marx, pode 

ser atribuída a motivos ideológicos ? Quais seriam esses motivos? 
• O que o despertou para a  importância do discurso? 

 
 
Fragmento do depoimento da aluna Vanessa Fernanda Gonçalves -  02/05/2002 
 

[...] 
M – Ah, tá! Oh, Vanessa! E por exemplo, vocês tiveram hoje a visita do deputado do PT. 

Nós sabemos, por exemplo, que vocês vêm de um grupo, né? Que integrou no movimento Sem 
Terra, quer dizer um grupo politicamente bem estruturado, né? Vocês conhecem muito, estão 
sempre atentos, acompanhando né, a política, tem filiação com o PT. Todos não são filiados ao PT, 
pelo menos... 

V – Aqui, a maioria. 
M – Então, como que você... como que é trabalhada essa questão na escola? Tem essa 

preocupação de tá passando ou de tá discutindo, tá refletindo sobre os acontecimentos atuais no 
Brasil ou não? 

Vanessa – Sim, a gente estuda na aula de sociologia. Então a gente estuda o que tá 
acontecendo, procura atualizar o que tá acontecendo na esco... não só no Brasil, como a gente 
participa assim de guerra pra gente vê os acontecimentos e a gente tira uma conclusão do que 
poderia acontecê no Brasil, né? A gente faz aula de sociologia. 

M – Certo. Você acha assim que tem uma orientação é, por exemplo, uma visão de 
determinado grupo ou não? Os debates são feitos assim, de uma maneira que propicie várias, várias 
reflexões em troca de idéias? 

V – A gente faz debate como troca de idéias. Aí a gente, sempre tem um que discorda, tem 
uns que concorda. Então é assim. 

M – É bem democrático? 
V – Bem democrático. 
M – Propicia assim uma oportunidade pra vocês até discordarem de alguma atitude ou de 

uma ação, por exemplo, do PT ou da política econômica, quer dizer, de tudo. Tudo é discutido com 
vocês?  

Vanessa – Tudo. Aqui acho que é assim, porque a maioria é petista. A maioria não, todos 
os alunos, os pais, são petista. Geralmente a gente vai fazê um debate sobre o PT. Aí a gente 
sempre coloca três, quatro pra ir contra, pra colocá os problema...     

M – Pois é, mas isso é assim, você falô: a gente coloca três, quatro. Como? 
V – A gente põe o júri simulado. 
M – Ah, tá! 
V – Aí essa pessoa tem que achá os defeito, né? Que ele vai tê que criticá e achá os defeito. 

E aí a gente... ele achando os defeitos, a gente vai pará e refleti se ele tá mesmo com a razão ou 
não. Acho que é muito interessante um júri simulado.    

M – E sempre vocês praticam isso. Então é uma orientação da escola. Pra vocês estarem 
repensando a ideologia ou as idéias do PT? 

V – Isso. 
M – Essa formação que vem de casa, que você disse, seus pais são todos do PT. Isso é 

muito forte. Por exemplo, vocês têm casos de alguém que não concorda ou que tenha a idéia 
diferente ou que... é natural? Como que se dá essa relação?  

V – No começo eu discordava, né? 
M – Você discordava? 
V – Quando eu tirei meu título de eleitor eu falei: não eu não voto no PT não. 
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M – Por quê? 
V – Eu falava, eu falava assim: se o Lula ganhá... Eu falava mesmo e elas brigavam 

comigo. Eu falava: Se o Lula ganhá vai virá guerra no Brasil. “num vai”. Eu falava: vai porque vão 
tentá matá o Lula e tal. Eu num voto no Lula não, eu falava. Eu num voto porque ele não vai fazê 
nada mais do que ninguém. E depois que eu comecei a convivê no meio dos petistas e tal. Por isso 
que eu comecei a enxergá a história de outro jeito. Não do jeito que eu enxergava. Porque quando 
eu fui morá em Rio Preto... Eu fui morá uns tempinho com minha mãe. Então eu tinha muitos 
amigos riquinhos, então, pra eles, do jeito que tocá o barco, eles vai. Então eu via o mundo igual 
eles. E apesar que meu pai... meu pai ... Nossa! falá do PT pra ele é caçá briga, que ele é fazendero. 
Então ele acha que não tem nada a vê. Então eu acho que seguia muito a parte patricinha. Então eu 
não ligava muito do jeito que o Brasil fosse. Hoje não. Eu me preocupo porque se o Brasil fô 
afundá vão todos juntos. Então acho que a gente tem que fazê por onde o Brasil subi, não afundá. 
Acho que hoje eu vejo pra outro lado.          

M – E você acha que essa mudança sua... cê falô: eu passei a convivê com pessoas do PT. 
Quem são essas pessoas? São os líderes daqui? Quem são?      

V – Olha, eu passei a convivê assim, no começo aqui eu tinha muita participação do 
Edivaldo aqui que é bem petista, Terezinha é muito petista e vários amigos meu que já são. Então 
eu ...  marcô, a gente passa a conversá e trocá idéias. E trocar idéias através do diálogo, cê passa a 
vê a história do outro lado. Você não vai brigá porque o... você não briga pelas suas idéias. Assim 
de brigá, de xingá, não. “Não, sabe, eu acho que vou pesquisá, vão vê se você tem razão”. E você 
pega os livros e começa a pesquisá e você vê que as histórias do PT é tudo assim, umas histórias 
bonitas. Você pega a história do outro, você começa a lê uma história, você num sabe onde ela 
começô, onde ela parô. Cê sabe que aconteceu mas você num sabe onde começô nem onde vai 
pará. Então eu acho que é isso.  

M – E as histórias do PT você lê ou escuta e vê o começo e o fim, o meio e o fim? 
V – Isso. Acho que não tem nada a escondê. Agora você vê nos jornais algumas coisas: 

“Ah, fulano fez isso, vai tê que fazê isso pra descobrir”. Então acho que é isso, meio assim, 
histórias negras. Então foi por aí que eu passei a convivê com as pessoas e abrir meu olho, né? Pras 
coisas certas da vida.        

M – Hoje você é petista? 
V – Hoje sou petista. 
 
Reflexão: 
 
Relembrem a fala do Sr. Valdomiro (Nego) e Vanessa. Inicialmente se posicionam contra a  

causa  do Movimento dos Sem Terra e do Partido dos Trabalhadores PT. Depois que começaram a 
conviver com o grupo, a ouvir, a “trocar idéias através do diálogo, ce passa a vê a histórias do outro 
lado”.  

• O que os fizeram “mudar de lado”? 
• A sociedade capitalista, os grupos de pessoas com idéias afins, a igreja, a escola 

podem manipular a linguagem a seu favor, transformando-a num discurso? 
 
 
Fragmento do segundo depoimento de Vanessa Fernanda Gonçalves -  22/ 8/2002 
  
 

[...] 
 Oh Vanessa... Vanessa eh, sobre as leituras na iscola, as discussões. É, você me falô que 

aqui é uma iscola aberta, né? A última vez que eu tive aqui, você... nós estávamos conversando, 
você falô que aqui é uma iscola aberta, que eles conversam com vocês sobre tudo. E agora que 
vocês estão vendo aí na mídia os debates, os discursos desses pulíticos. Você que tem essa 
formação mais ligada ao PT, da última vez nós conversamos. Como que você tá veno esses 
discursos? 
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Vanessa – Ó, eu quase assim não tenho tempo pra lê, pra vê jornal porque eu istudo aqui... 
eu tô na aula de computação, na hora do jornal. Então eu quase num... assim, pelo que os out... que 
as pessoas falam, eu acho que num mudô nada não. Acho que sempre é aquelas mesma coisa, 
prometeno, prometeno e nunca vai cumpri. Então eu acho que num mudô nada não, acho qui... tá 
pela mesma. Tanto pro...  

Marlene – Isso com referência a todos os candidatos? 
V – Sim. 
M – Mesmo do PT? 
V – Mesmo do PT. Eu acho que é, é. Num adianta a gente falá: “Não, fulano é bom”. A 

gente tem que vê primero pra falá “Não, ele foi bom”. Então na adianta porque eu voto nele eu 
tenho que falá que ele é o melhor. Não. Vamo vê, né? 

... 
 V – Eu acho assim, quando eu era pequena, menor, né? Eu istudava assim, todo mundo. 

“Ah, meu pai vai votá em fulano”. Ninguém fala que ia votá no... eu tinha vergonha. 
M – Votá em quem?   
V – No Lula. Então eu tinha vergonha de falá: “Não minha vó vai votá no Lula”. Porque eu 

num votava. A gente sempre fazia comparações na sala de aula. Eu tinha vergonha. Aí fui cresceno 
caquilo, que eu num ia votá, que eu num gostava do Lula e tal. Aí eu foi assim, falei: “Não, no PT”. 
Aí eu via greve, essas coisa e falava “não, mais o PT é muito badernado mesmo, né? Eu num voto 
nele quando eu crescê, quando eu crescê num vô votá”. E depois minha vó foi pro assentamento e 
os movimentos, foi ajudano e a gente vai assistino muita palestras, essas coisa. Aí você vai 
conheceno os ideal mesmo do partido. E foi aí que eu passei a aprendê sobre o que era o PT 
mesmo. Qual era o ideal do PT. Mais assim, eu te falá que conheço perfeitamente eu não conheço 
porque eu acho que ninguém conhece antes de vê o que ele vai fazê lá dentro. Porque até hoje, 
nenhum presidente do PT ainda não assumiu a presidência. Vamos vê a hora que ele assumi, né? Se 
vai sê aquilo mesmo que ele promete. 
 
 
Fragmento do depoimento de Gisele Amaro Dos Santos – 22/ 8/ 2002 

 
[...] 
M – Você vê alguém falando, por exemplo, uma outra... um outro discurso, né? Por 

exemplo, você vê agora as campanha, né? Dos presidentes na televisão. O que que você vê, qual a 
postura, como que você lê a fala dos outros presidentes. 

G – Como que eu leio? 
M – É. Como assim, como que você percebe, como que você entende, que qui cê acha 

da... do discurso deles? 
G – Eu acho que pulítico num tem é... uns melhorzinho, melhor você nunca vai encontrá 

porque eles todos estão em busca de uma coisa, entendeu? Quereno mostrá que um é melhor do que 
o outro. Na verdade, não adianta, não adianta falá que um tá candidatando pensando no povo. Não 
tá só pensando no povo. Muitos tá interessado também no salário. Pergunta pra algum deles se eles 
aceitariam trabalhá pelo povo sem recebê alguma coisa? Por que não faiz alguma coisa, entendeu? 
Assim, não voltada pra publicidade, porque muitas pessoas fazem as coisas assim, que podê ajudar 
o país mais, numa incógnita assim, entendeu? E eles não, eles tão lá debatendo e tal. É a melhor 
forma de você é... ainda tentá votá num que é melhor é ouvindo realmente o debate, não só do seu 
candidato, mais principalmente o dos outros. 

M – Isso que você falô a respeito dos candidatos, né? Querê, visarem só os benefícios 
próprios cê a... cê até... assim... se refere ao Lula também?  

G – Às vezes. 
M – Você falô: “os candidatos”, né? 
G – Às vezes. Porque, não... tá... o Lula tá interessado? Tá... foi um grande... aliás, foi um 

grande amigo da gente lá, sempre teve presente, sabe? Assim, mais num acre... num sei... é uma 
coisa que passa assim de... que você vê, entendeu? Todos... num existe um candidato que por mais 
que você acredita nele, ele não acaba sempre... ainda... isso não é... não adianta falá que é por causa 
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dele porque também não é... o povo mesmo que mim... às vezes você sabe que você tem direito a 
aquilo, mais então busca seus direitos. Você simplesmente é... dexa por conta deles, entendeu? 
Falá, resolve. 

M – E a escola aqui, por exemplo, é... tem, abre espaço pra vocês, trabalha com vocês 
essa... esse... discurso político? O que qui cada um fala, o que que o outro fala ou prega mais a... a 
visão do PT? Como que é esse debate? Tem esse debate na iscola ou não? Você comenta entre 
vocês? 

G – Não... tem... comentamos bastante até porque assim, não que dê... eles chegam, né? 
Na sala e fala assim: “Ah! Aqui o que tem que prevalece é o PT e tal, você tem que votá em tal”. 
Não, a gente mais conversa é... é... entre a gente mesmo, adolescentes, assim, reúne entendeu? Às 
vezes você começa a falá, às vezes não, sempre um tem a mesma idéia que você, sempre tem uma 
idéia diferente aí a gente conversa sobre aquilo, né? 
 
 
Fragmento do depoimento de Flávia Suriano Rocha - 04/07/2002 
 
 

M: – Qual a diferença que você vê da EFA com as escolas da cidade ou com outras 
escolas? 

F: – Ah!  EFA é mais é... na realidade né? Ela coloca a gente mais a par de tudo que tá 
acontecendo e... mais na realidade, lá eze, eze, ele foge assim, muito da verdade lá na outra esco... 
lá nessa outra, nessas outras escolas assim, sabe? 

M: – Dê um exemplo? Por exemplo, o que você diz assim por “eles fogem da verdade”? 
F: – Eles num... num... num fala assim, direitinho, igual na nossa escola, aqui eles fala tudo 

que acontece direitinho assim os fatos verdadeiro. 
M: –Exemplo. 
F: – É por exemplo, uma... que nem nóis veio assentá aqui, eles distor... distorce tudo, fala 

que nós invadiu e que essa terra era produtiva. Lá eze distorce isso. E aqui não. Aqui mostra toda 
realidade assim certim o jeito que veio. Ela tava... ela tava improdutiva, por isso que nóis assentô 
nela. Então é nesse ponto aí. 

M: – Lá que você fala  é na escola da cidade? 
F: – É. Que foge da... 
M: – Das outras pessoas? 
F: – É. 
M: – Aí a escola da Família Agrícola já esclarece pra vocês, já mostra pra vocês que a terra 

era improdutiva e por isso vocês vieram pra cá? 
F: – Isso. 
M: – Vocês têm alguma matéria específica que trabalha essa questão do assentamento ou 

das idéias políticas ou... ou conscientização ou não? É... como é feito isso? 
F: – Não, não temos ainda não. 
M: – Matéria específica não? 
F: – não. 
M: – E como eles passam essa verdade pra vocês? 
F: – É... eles tira lá... que... vários jornais. 
M: – Em que momento? Em que hora? Em que momento? 
F: – Durante as aulas... durante as aulas. 
M: – E tem um professor específico pra isso ou não? 
F: – Todos. Todos falam. 
M: – Todos fazem essa... esse... essa conscientização, esse esclarecimento? 
F: – Todos. Hum-hum. 
... 
M: – Flávia, voltando assim sobre é… a questão da verdade que você falou... você desde 

pequena vive assim, com o pessoal do assentamento, né? 
F: – Hã-hã. 
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M: – Então você já semp… já cresceu assim… é... junto com eles isso é... entrô no 
assentamento tudo isso é natural pra você? É como você disse: a verdade, é aqui que fala e não lá, 
não é? 

F: – É sim, isso. 
M: – E... vocês recebem por exemplo, assim, visitas, jornais ou alguns líderes visitam 

vocês constantemente na escola pra pode tá discutindo isso com vocês? Como é feito isso? 
F: – A gente não recebe né? A gente vai lá atrás deles buscá. 
M: – Vai lá onde? 
F: – Por exemplo, no Campo Florido, nós vai lá faz trabalho, fala pra eles vir dar uma 

palestra, eles vêm. 
M: – Eles quem? 
F: – É o Cidim que ele é o representante parece que dos... dos menores de Campo Florido 

que... do adolescente... que ele trata lá, que tem problemas, sabe? Aqueles mais... Então, nós chama 
eles, eles vem dá a palestra pra nóis, nóis já... nós já...ai, como é? ... nóis já ouviu palestra assim 
do... do pessoal que veio lá de... de Uberlândia... eles também vem fazer palestra pra nóis. 

M: – E quais os temas dessas palestras? Sobre o quê? 
F: – Mais sobre política e drogas. 
M: – Política? E o que vocês falam de política assim? Qual é o tema? O que vocês 

discutem? 
F: – Bom, na atualidade agora que nóis tivemos estudando é sobre a eleição agora do Lula 

e sobre os casos que tão saindo agora, as polêmicas deles né? 
M: – Hum, sei. 
F: – E das drogas, os meninos né? Aqui mesmo em Campo Florido tem muito mesmo caso 

de drogas. É uma cidade pequena mais com um índice muito elevado aqui de drogas. 
M: – Aí então na escola ela proporciona pra vocês o esclarecimento pra vocês sobre isso? 
F: – Tudinho. 
M: – E por exemlo, você peg... na... cê fala discutindo política. É, eles falam dos outros 

candidatos também? Vocês analisam os outros candidatos ou só dos... do PT? 
F: – Não. 
M: – Que são... que é mais ligado ao MST. 
F: – Não, todos, todos. 
M: – E aí os representantes dos outros partidos também vem conversar com vocês ou não? 
F: – Não, não vem. 
M: – Não vem? 
F: – Só... 
M: – Só os candidato do PT que vem mesmo falar com vocês? 
F: – Só do PT. 
M: – Por quê? Vocês convidam, vocês chamam ou não? 
F: – Não. Nós nunca assim, chamou, eles mesmo é que tem interesse de... de... 
M: – ... de tá perto, de tá acompanhando o trabalho da escola. 
F: – É. 
 
Reflexão: 
 
 A “realidade”, a verdade depende do ponto de vista de quem enuncia, ou seja o contexto 

de enunciação.  
Observe a fala de Flávia: “ eles distorce tudo, fala que nós invadiu e que essa terra era 

produtiva. Lá eze distorce isso. E aqui não. Aqui mostra toda realidade assim certim o jeito que 
veio”. 

 
• A quem ela se refere ao dizer “lá” e “aqui”? 
• Se houvesse a inversão dos enunciadores, mudaria o sentido do enunciado? 
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Fragmento do depoimento de Marcos Henrique Moura De Sousa – 22/8/2002 
 
 

[...] 
Marcos – Histórias? É se tiver oportunidade eu quero contá uma minha depois, né? 
Marlene – É. Mais você que criô? 
M – Não. História de vida mesmo, né? Assim. É a minha história. 
... 
M _ E você me conta agora essa sua história de vida. Que história é essa, por que que você 

quer me contar ela? O que tem essa história?  
M – Assim é... é uma história, acho assim, acho tão interessante assim, que eu sempre, às 

vezes né, declaro assim, pessoal. Então é uma história interessante assim. História, eu sô... nasci em 
Capinópolis e quando eu tinha sete anos eu já tinha vocação pra cantá, cantá. Eu queria ser cantor 
ou jogador de fut... futebol. E eu pegava, levantava cedo e ia pra rua cantá. 

M – Cê cantava na rua? 
M– Cantava, ia cantá na rua, Capinópolis. Isso em oitenta e oito, oitenta e nove. 
M – Mas assim, na rua onde? Num barzinho, em praça, quem te assistia? 
M – Não, não. Eu ia pra rua mesmo, né? 
M – Ah! Tá. 
M – Era uma coisa minha, coisa de começo. Eu ia pra rua chegava cedo, tinha roda de 

amigo conversano. Eu chegava, falava, né? Às vezes num tinha necessidade assim. Mas é uma 
coisa que eu tinha vocação e lógica, eu cobrava também, né? Então... 

M – Cê cobrava? 
M– Eu cobrava pra podê cantá. 
M – Ah,tá. Ce pidia os colegas para dexá cê cantá. 
M – Pra dexá canta e... 
M – Mas aí cê num cantava acompanhado de violão não? Só a voz mesmo? 
M – Só a voz. 
M – E que música você cantava? 
M – Eu cantava essa música que falava assim: “Você me pede na carta que eu 

disapareça...” e aquela “Mamãe não quero ser perfeito, pode...” é as que eu mais cantava. E tava 
surgindo Leandro e Leonardo que eu cantava é... é... algumas músicas deles. Mas essas duas é as 
que mais se distacava assim. As que mais marcô, as que eu mais cantava. Chegava assim, onde 
tinha uma roda de amigo assim, eu chegava e mim dispunha, né? E perguntava se eze quiria que eu 
cantasse e tal, né? Eu cobrava quinhentos cruzero a música. Aí eu ia, cantava e tal... 

M – Você ainda cobrava? 
M – É, eu cobrava, né? Aí, às vezes, eu falava: “Essa aqui é mil conto, mil cruzero”. “Ah, 

porque mil cruzero essa da carta? Ah, mas pur quê?” “Não, porque essa aqui é mais grande, essa 
música é maior, né? Então, né? Por ela ser maior eu cobro mais”. Cobrava mil cruzero. E assim, aí 
muitas pessoas assim, é... apoiava, achando legal, minha mãe: “Não, dexa ele sigui e tal”. E outro 
já: “Não, os outros fica rino dele, não sei o que, fica debochano e tal”. “Ah, não, não é bom não”. E 
assim o tempo vai passano, passano e a gente mais assim, hoje é mais só pra curti mesmo. Eu ando 
sempre cantano. 

M – Pois é, mais aí cê canta, canta, canta, mas agora só mais em casa, assim?  
M – Não, eu canto... 
M – Mais cê nunca tentô sigui carrera, nunca foi...               
M – Não assim... 
M – ...participô de concurso?... 
M – Tinha... eu esqueci o nome da mulher, mais ela, ela quiria mim levá pra cantá no 

Silvio Santos, quando tinha aquele programa de calouros, né? E aí minha mãe assim, é uma 
daquelas... aliás, toda mãe é preocupada, mais minha mãe é dimais. Então ela tinha preocupação, 
num tinha corage de dexa eu ir, entendeu? E onde minha mãe não dexava. A irmã dela chamava 
Zelda, falô: “Não Branca, dexa ela levá,viaja comigo, vai ficá na casa da minha irmã, tranqüilo lá. 
Não vai acontecê nada não”. “Ah, não. Eu tenho medo”.E foi onde assim eu num, num cheguei a ir. 
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Agora eu jogo futebol, né? Como diz o outro, mais difícil ainda porque é cidade piquena assim é 
meio complicado, ainda mais tano trabalhano é... e... em relação a Reforma Agrária. Então a gente 
tá mais na luta aí, então num tem, como diz o outro, num tem, tem diferença em relação a cidade, 
você tá tentano sempre, aí sempre.     

[...]   
M – É? Aonde? Em Uberlândia ou ah em... 
M – No Prata. 
M – No Prata? 
M – É só que eu falo pra eze assim. “Ô, eles eram banda, né? Mas mesmo assim eles 

duvidam, né? Era um showmício do Zé Humberto em noventa e um. Era. Showmício, Zé 
Humberto. E aí, né? Eu to lá tranqüilo, beleza lá, e eles cantava mais aquelas música de lambada, 
era lambada. Aí a... a... eu lembro que a mulhé falô assim “quem qué, quem tem corage de cantá 
um pedacinho?”... Meu coração disparado assim, só que com aquela vontade. Aí eu vi uns minino 
assim, ninguém quiria ir. Eu bem distante eu fui e gritei: “eu”. “Tá bom, então vem”. “Não, só que 
eu só canto se eu fô subi em cima”. Aí mim puxaro pra cima, comecei cantá. Comecei cantá a 
música do Leandro e Leonardo: é a “Rotina” é... eu acho que era a Rotina mesmo. É. E eu tinha 
ouvido ela uma vez só. Só que aí eu ia lembrano e cantano, acha ela muito bunita e arrisquei cantá 
pelo fato deu tê ouvido só uma vez, foi mesmo um risco, só que né, eu gostava da música, gostei 
muito e quiria cantá. Aí eu nunca tinha ouvido falá a palavra rotina, né? Nem imaginava o que qui 
era. Aí eu fiquei na dúvida rotina e butina. 

M– ((risos)) ...  tô imaginano ... ((risos)) ... 
M – Aí eu tô lá. Aí eu vô cantano e aí vinha na cabeça rotina e butina; rotina;   butina; 

rotina e butina. Foi isso quando... aí quando chegô na hora veio butina... 
M – ... ((risos))... 
M– ...“Como é doce essa butina...” nossa! Mais todo mundo riu...  
M– ...((risos))... Ah, Marcos! 
M– Todo mundo riu. E assim, agora hoje assim... 
M – ((risos)) 
M – Agora eu... até continuei a música, né? 
M – E o que qui virô essa rotina em butina no palco?  ((risos))         
M– Todo mundo riu, né? 
M –  ((risos)) 
M – Todo mundo danô a rir e aí eu deixei todo mundo ri, ri também. Aí então foi bem 

discontraído assim. Eu conto pros minino, às vezes, assim, né? “”Só pra contrariá”, mas eram 
banda, lógico que fica, sempre fica a vontade de um dia... eu tenho a vontade assim, de um dia eu 
chegá neles e contá essa história: “vocês lembram?” né? Essa é minha vontade, pelo menos pra 
eles, porque eles estavam lá.       

M – Você cantô a butina no lugar da rotina ((risos)) ... 
M – É, eles estavam lá, então com certeza, eles vão lembrá, né? Tem histórias que num dá 

prá você esquecê, né? E assim, agora hoje, eu num larguei de cantá, canto, né? Tenho a voz fina 
igual antes assim, mais custemo cantá, ando sempre cantano, né? E futebol eu num larguei ainda 
não, porque eu acho que até faz bem, né? Faz bem e o esporte inclusive até educa também, né? 
Então, a minha história assim, ficô é... marcada assim. Agora hoje tem um grande marco assim em 
relação as amizades. Eu tenho meus amigos assim e são histórias que, né? Você nunca isquece, né? 
Então, fica a gente pensando: “será que deveria tê acontecido se eu... né? Tivesse continuado... pelo 
menos continuado em Capinópolis, né?” mas é... é...  

M – Cê acha que seria melhor que aqui? 
M – Não, assim, só penso assim como seria, né? Porque a gente sai da cidade, inclusive até 

hoje não tive oportunidade de voltá em Capinópolis, por isso que eu digo assim, né? É, então, quer 
dizer, se você muda, se você tivesse lá, a história seria outra, né? Então, não em relação tanto assim 
de canto, porque em Campinópolis não tem tanta diferença assim também. Porque até mesmo 
pelo... porque eu gosto assim da manera de vida hoje, entendeu? É, só de você está na... na Terra, 
né? Você tê um lugar pra morá, tê uma família maravilhosa, que é a minha, tê vários amigos, né? 
Graças a Deus eu tenho boas amizades e também podê tá istudano aí, né? É gratificante. Então, 
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quer dizer, eu amo a vida assim hoje, entendeu? A forma de vida minha hoje. Porque é 
proporcionada pra mim. Então, só fica aquela, aquela, aquela pergunta filosófica assim, né? “Como 
seria, né?” Porque hoje é assim, mas, como seria, né? Aí seria uma história, né? Que aí não existiria 
essa hoje, né? Então eu prefiro ficá com essa história hoje, né? Então eu tenho essa história hoje 
porque a gente tem que, logicamente, né? Pode contentá com o que tem. Então, só não porque é... 
eu não mim contento com hoje. Essa é uma pergunta que acho que todo mundo faz essa pergunta, 
entendeu? “Seu eu tivesse ficado em tal lugar, como seria?” Né? Tem aquela pessoa que de repente 
nasceu num lugar e permanece ali, às vezes num, né?... Mas de qualquer forma vem a pergunta “e 
se eu tivesse ido pra tal lugar? Como seria minha história hoje, né? Se eu tivesse feito aquilo?” 
Então são coisas que a gente nunca deve se arrependê, nunca deve se arrependê do que faz, do que 
a gente não faz. Então, né? É, tem mais história mais como assim, entendeu?       

M – Cê vai lembrá e escrevê pra mim, tá bom? Marcos cê falô que fez grandes amizades. 
Quais essas suas grandes amizades? Cê fala é alguém importante ou não? Grandes amigos mesmo?   

M – Não. Importante pra mim, é amizade verdadera, né? 
M – Hum, tá. É isso que eu quero sabê. Quem são esses seus grandes amigos? Quem está a 

seu lado, convive com você ou pessoas ilustres? 
M – Assim, tem é... eu não sei se é meu jeito assim, mas é tem variedades, entendeu? Tem 

várias. É são variadas. Eu tenho vários amigos aqui, amigos mesmo. Aqui na escola 
principalmente, no assentamento, ali em Campo Florido. Pessoas que eu posso, pessoas que eu 
posso confiá. Então, assim, uma coisa que eu sempre agradeço a Deus... 

 
Reflexão: 
 
• Você já parou para refletir sobre sua história? Quem é você? ou Como você se vê? 

Qual a sua origem? Onde você se situa? O que pensa de seu mundo, seu lugar, sua posição no 
mundo? 

•  Já fez a pergunta filosófica de Marcos “Como seria?” 
• E então, você acha que sua história seria outra? Vê possibilidades de sua história ser 

outra, ser diferente da atual? 
• O que fazer para “vir a ser”, “tornar-se” o sujeito de sua história?  

 


