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AFAGOS E AFETOS 

 

 

Não digas: Este que me deu corpo é meu Pai. Esta que me deu 
corpo é minha Mãe. Muito mais teu pai e tua mãe são os que te 
fizeram em espírito. E esses foram sem números. Sem nome. De 
todos os tempos. Deixaram os rastros pelos caminhos de hoje. 
Todos os que já viveram. E andam fazendo-te dia a dia. Os de 
hoje, os de amanhã. E os homens, e as coisas todas silenciosas. A 
tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. O teu mundo não 
tem pólos. E tu és o próprio mundo. (Cecília Meireles) 
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delas as palavras que me completaram na hora em que as minhas 

faltaram.  

A professora Marta Pernambuco. Sempre atenta e zelosa aos que 

estão a sua volta. Vejo-a como a ‘corporeificação das palavras pelo 

exemplo’. 
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saberes acadêmicos, compartilham cumplicidade e alegria de viver. 

Os mais novos amigos de meninice: 

Ana Cleide, para quem o novo não descarta a tradição; Analwick 

Tatielle, que entrelaça saberes e sabores; Carlos Aldemir, quem 

primeiro me acolheu; Chico Lucas (como se fosse um co-orientador) e 

sua família; Edna Maria e Aline, a loura, amigas que se/me completam; 
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RESUMO 

 

 
Durante nossa vida fazemos muitas viagens. Em cada uma delas 
vivenciamos experiências que, acumuladas, resultam na bagagem de 
conhecimentos que compõe a nossa história. A dissertação apresenta uma 
dessas viagens: a que realizei ao encontro dos alunos do Projeto 
Pedagogia da Terra da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN para refletir sobre os saberes inscritos nas suas memórias durante o 
percurso que os conduziu para a cidade em busca de escolarização. Tomei 
como referências principais as idéias de Edgar Morin sobre método como 
estratégia, implicação do sujeito no conhecimento, conhecimento 
pertinente e religação de saberes e, de Paulo Freire, os conceitos de 
assunção da identidade cultural e de diálogo. Construí como recurso de 
método a metáfora da mala chamada por mim de baú de tesouros 
memorísticos. O uso deste operador cognitivo permitiu aos alunos do 
Projeto, trazerem à tona suas memórias e compartilhá-las coletivamente 
através do que chamo narrativas auto-sócio-biográficas. A explicitação das 
memórias que escolheram revelar através destas narrativas me permitiu 
compreender a metamorfose de seus conhecimentos desde criança até os 
dias atuais. Para apresentar uma arqueologia dos saberes inscritos nestas 
histórias de vida, escolhi um estilo narrativo comprometido com a 
simplicidade e com a leveza. Baseei-me principalmente na descrição e 
narração dos acontecimentos e nas reflexões e saberes construídos 
durante a viagem. Meus principais argumentos ao sistematizar esta 
experiência são: a produção científica pode e deve se pautar na 
diversidade de saberes e num olhar mais sensível diante dos fenômenos; 
a educação e a pedagogia necessitam tomar como ponto de partida e 
alimento de sua prática as singularidades dos sujeitos, sua formação, suas 
histórias de vida e os saberes delas resultantes; a formação de 
professores que têm uma urbanização mesclada com o rural deve 
valorizar experiências cognitivas construídas na interação com saberes 
mais próximos da lógica do sensível, mais enraizados na relação com a 
terra e com a natureza. Fazendo assim, a educação poderá contribuir para 
a religação de saberes diversos contra a monoculturalização do 
pensamento e das práticas educativas. 
 
Palavras-chaves: Religação de Saberes; Histórias de Vida; Diálogo; 
Método como Estratégia; Formação de Professores; Pedagogia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

 

 
ABSTRACT 

 
We make many journeys during our lifetime. In each of them we 
accumulate experiences that result in an amount of knowledge that 
constitutes our history. The dissertation presents one of these journeys: 
that one I took along with students of Pedagogia da Terra project from 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN to think about the 
knowledge within their memories  in  their way from countryside  to city 
seeking for education. I used as main references to this task the ideas of 
Edgar Morin about Method as Strategy, implication of the subject in 
knowledge, pertinent knowledge, and knowledge reconnection. And from 
Paulo Freire I used the concepts of cultural identity assumption and 
dialog. I built as resource of method the metaphor of the suitcase, called 
by me “the trunk of memory treasures”.  The use of this cognitive 
operator makes possible for those students bring their memories to the 
surface and share them collectively, by the process I name as auto-social-
biographical narratives.  The explicitness of the memories they choose to 
reveal by means of these narratives permitted me to understand the 
metamorphosis of these knowledge since their childhood to nowadays. In 
order to present an archeology of knowledge within these life histories I 
chose a narrative writing style concerned with simplicity and lightness, 
where I use the description of facts and discussions occurred during this 
journey. My main arguments in systematizing this experience are: 
scientific production can and should be grounded on knowledge diversity 
and on a more sensible approach to phenomena; education and pedagogy 
need to take as starting point and fuel for their practices the singularities 
of the subjects, their life history, educational background and knowledge 
resulting from both. Teacher’s formation programs which students have 
mixed, rural and urban, background should value cognitive experiences 
built in the interaction with that knowledge closer of a sensible logic, 
deeper grounded in land and nature. Doing so, education can contribute to 
join diverse knowledge against monocutural forms of thinking and 
educational practices.  
 
 
Keywords: Life Histories, dialog, method as a strategy, teachers 
formation, pedagogy, religação de saberes  
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Contar e ouvir histórias 
 

 

Desde pequena, sempre gostei de contar e ouvir histórias. Os 

causos imaginários sempre me impressionaram e encantaram. Porém, as 

aventuras que mais gosto são aquelas vividas dia após dia na luta pela 

vida. As pequenas conquistas, sempre tão grandiosas para seus 

conquistadores. Cada um de nós tem em si um Ulisses que passa a vida 

vivendo a sua Odisséia e adora quando vem alguém e pede para que 

conte um tantinho de suas aventuras. Jamais encontrei alguém que não 

estando emocionalmente ou psicologicamente impedido, não tenha 

gostado de contar um causo acontecido em sua vida ou na de outra 

pessoa de quem goste ou desgoste. Em minha vida de professora, os atos 

de contar, ouvir, ler e escrever histórias sempre estiveram presentes e 

por isso decidi que meu fazer de pesquisadora também seria buscar, 

resgatar e contar histórias guardadas como tesouros em baús 

memorísticos. 

É parte dos meus saberes sobre mediar a produção do 

conhecimento, a necessidade de uma relação dialógica entre fazer, sentir 

e pensar. Qualquer atividade que eu desenvolvo só tem sentido para mim 

quando consigo expressar, através dela quem eu sou e como compreendo 

a vida. Quando consigo ter clareza de para quê e como faço o que me 

proponho a fazer. Quis, no exercício desta pesquisa, construir saberes 

sobre a aproximação com as pessoas, o partilhar de afetos e afagos, o 

respeito e a admiração à diversidade, ao modo de ser e de viver de cada 

indivíduo. 

 Esta é a história da viagem que realizei rumo ao encontro com os 

trabalhadores e filhos de trabalhadores rurais, alunos do Projeto 

Pedagogia da Terra, oferecido pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, através do Programa Nacional de Educação para 

a Reforma Agrária - PRONERA; com o Movimento dos Trabalhadores 
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Rurais Sem Terra – MST e com a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte – FETARN. Fui a este 

encontro, porque quis conhecer os saberes guardados em suas memórias 

construídas no percurso entre o campo e a cidade, em busca de 

escolarização. Acredito que a pedagogia e a formação de professores 

podem fomentar a valorização e o resgate deste saberes inscritos nas 

histórias de vida, o que contribuirá para o exercício de um fazer 

pedagógico em que à importância da construção coletiva se some o valor 

das singularidades e da sensibilidade. 

Os meus principais interlocutores nesta empreitada de produzir 

reflexões sobre os saberes inscritos nas histórias de vida foram Edgar 

Morin e Paulo Freire. De Morin (2005; 2007a; 2007b) tomei como lição, 

fundamento e inspiração as idéias de implicação do sujeito no 

conhecimento, método como estratégia, conhecimento pertinente e 

religação de saberes. De Paulo Freire (1987; 1996), venho me acercando, 

durante meu percurso existencial, dos conceitos de assunção da 

identidade cultural e do diálogo. Como pesquisadora-aprendiz, tentei pôr 

em prática, com todas as dificuldades, dilemas e riscos desta empreitada, 

o exercício do diálogo com o processo de produção do conhecimento, 

estando presente no processo, fazendo, pensando e repensando, trilhando 

e redefinindo os caminhos durante a caminhada.   

Com a idéia de fazer um resgate dos saberes inscritos nas memórias 

dos alunos do Projeto, utilizei, como dispositivo de produção de dados, 

narrativas auto-sócio-biográficas. A principal ferramenta de evocação de 

lembranças foi uma mala de madeira que considero como uma metáfora 

de saberes guardados na memória dessas pessoas, baú de tesouros 

memorísticos. Nas rodas de conversa ao redor da mala, as histórias de 

vida fluíam no embalo da prosa e da poesia.  

Não tinha muita clareza no início da viagem de qual estrada trilharia 

e onde ela poderia me levar. Sem querer assumir categorias a priori que 

direcionassem o que eu deveria buscar, pensei em idéias gerais que 

balizassem os caminhos do resgate dessas memórias de maneira que, na 
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interação coletiva, o grupo da pesquisa fosse construindo argumentos e 

noções sobre seus saberes. Utilizando o conceito de método como 

estratégia (MORIN, 2007a, 1995), procurei ter claros os objetivos, 

estabelecer um ponto de partida, problematizar as situações que iam 

surgindo e tentar fazer as escolhas em função do fluxo dos 

acontecimentos. Os saberes que meus interlocutores quiseram 

compartilhar no coletivo foram aflorando em função da provocação dos 

dispositivos de produção de dados utilizados, em especial, a mala de 

madeira. Este resgate me permitiu, posteriormente, organizar conjuntos 

de temáticas agrupando as lembranças mais revisitadas por eles: as 

brincadeiras e narrativas da infância, o trato com a terra, com os animais, 

a saúde, as práticas alimentares e a relação com os coletivos organizados 

em que estão inseridos como trabalhadores rurais.  

Escrevi a memória desta viagem tentando relatar o percurso das 

descobertas em sua dinâmica, seus fluxos e contra fluxos. Enquanto 

vivenciava, fui registrando-a através da escrita de relatos reflexivos, 

pequenos textos que tentavam sintetizar a dinâmica e as impressões de 

cada momento que íamos vivendo. Então decidi juntar estes textos e 

trazê-los para compor parte deste registro final. Os textos foram escritos 

em momentos diferentes e com intenções diferentes: alguns registravam 

o acontecido no momento em que acontecia, outros imediatamente 

depois, outros foram momentos de reflexão sobre o que ainda seria feito. 

Portanto os tempos dos verbos variam em função deste fluxo. A minha 

intenção foi construir um metatexto, utilizar uma metalinguagem que 

permitisse sobrepor os tempos da narrativa da vivência da pesquisa. 

Usando este artifício foi possível revelar, tornar visíveis os vacilos, as 

dúvidas, os temores, as descobertas, as tomadas de decisões. E também 

as reflexões que teci antes, durante e posteriormente ao processo. 

O estilo de escrita que escolhi assume compromisso com a 

simplicidade e a leveza porque quero, através dele, dialogar com um leitor 

potencial: pessoas que, tendo dentro de si um Ulisses das pequenas 

conquistas, estejam ávidas para se re-encontrar com suas narrativas, e 
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possam um pouco fazê-lo através desta leitura. Quis ser uma artesã de 

pequenas aventuras odisséicas: bordar o imaginário das viagens de cada 

pessoa com quem compartilhei a construção desta pesquisa. Esta também 

não foi uma empreitada fácil. Significou a desconstrução de uma escrita 

predominantemente formal, dura, objetiva, para me permitir a 

reaproximação com uma escrita mais dinâmica, leve e significativa.  

Como uma artesã que prepara uma colcha de retalhos, costurei esta 

dissertação a partir das histórias de vida a que tive acesso. Compreendo 

as vivências narradas como pedaços coloridos e vibrantes do tecido que 

compõe as suas vidas e que eles escolheram compartilhar com o grupo da 

pesquisa.  Coloridos e vibrantes porque cada história, com seus encantos 

e desafios, sofrimentos e conquistas está repleta de vida, desejo e 

persistência. Tocar e trabalhar cada um desses retalhos foi obra quase 

faraônica para mãos tão frágeis de uma artesã-pesquisadora de primeira 

viagem. Cada pedaço precisava ser recortado com cuidado, preservado 

em sua essência, sem que se fragmentasse seu conteúdo porque cada um 

deles conta uma história impar, incomparável e valiosa que não pode ser 

deformada ou perdida. Depois de escolhidas as partes que iriam compor a 

trama destas memórias foi preciso montar o tecido sem esquecer que 

cada uma das partes já contem em si sua totalidade e é preciso reuni-las 

de maneira que se preserve a sua complexidade de parte que, mesmo 

sendo parte, contém, em escala reduzida, a totalidade na qual está 

inserida. Inspirada na metáfora da tapeçaria,1 de Edgar Morin (2007b), 

vários fios de noções, idéias e argumentos foram as linhas com que fui 

criando os pontos e costurando os diversos tecidos de maneira que, ao 

final, já não significassem a simples união de diversos e dispersos 

pedaços, mas uma nova trama já tecida. Uma colcha de retalhos só é um 

                                                 
1 “Tomemos uma tapeçaria contemporânea. Ela comporta fios de linho, de seda, de 
algodão e de lã de várias cores. Para conhecer esta tapeçaria seria interessante conhecer 
as leis e os princípios relativos a cada um desses tipos de fios. Entretanto, a soma dos 
conhecimentos sobre cada um desses tipos de fios componentes da tapeçaria é 
insuficiente para se conhecer esta nova realidade que é o tecido, isto é, as qualidades e 
propriedades próprias desta textura, como, além disso, é incapaz de nos ajudar a 
conhecer sua forma e sua configuração.” (MORIN, 2007b, P. 85) 
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texto quando consegue na junção das diversas partes contar uma história, 

compor uma totalidade complexa que impeça a fragmentação do seu 

conteúdo. Comportando-me como uma artesã caprichosa, me dediquei a 

este trabalho e ao fazê-lo fui compreendendo que, guardadas as 

singularidades e especificidades de cada história, eu teria ao final um 

conjunto onde cada narrativa hora se duplicava, hora se aproximava, hora 

somava e hora se contrapunha a todas as outras. Esta colcha não é uma 

simples superposição ou ajuntamento de retalhos. Ela é a história das 

aprendizagens, do desejo, do sonho e da luta pela escolarização dos filhos 

de trabalhadores rurais, alunos do Projeto Pedagogia da Terra da UERN. 

Contá-la contribui para que eu tente compreender do que precisa uma 

pedagogia que considere as singularidades e a sensibilidade. Acredito que 

tal pedagogia precisa incorporar as histórias de vida dos sujeitos de sua 

formação, suas memórias, preferências, desejos, sonhos; incorporar o 

conhecimento do lugar onde vivem; a inserção desse lugar na totalidade, 

na linha do cosmo. Trata-se de reconhecer que os saberes resultantes das 

experiências vividas fora da escola, dos ensinamentos transmitidos por 

pais e pessoas mais velhas, construídos pela observação e imitação, na 

interação e na troca, não são menores, ultrapassados, nem substituíveis 

pelos conteúdos escolares. Que a pedagogia precisa tomá-los como ponto 

de partida e alimento permanente do processo de ensinar e de aprender.  

Quero, com este trabalho, compartilhar com outros educadores e, 

especialmente, com os formadores de educadores a compreensão da 

necessidade de uma pedagogia mais afinada com as singularidades e as 

sensibilidades dos sujeitos do mundo. Defendo a idéia de que as 

memórias inscritas nas histórias de vida dos sujeitos da formação podem 

e devem ser tomadas como objetos de reflexão e construção de saberes 

pedagógicos para que assim possam ser percebidos como parte 

imprescindível à constituição do fazer-se enquanto professor. Na feitura 

deste trabalho, a interlocução com pessoas que mantêm laços culturais 

ligados a terra fortaleceu minha convicção de que é preciso cuidar de 

saberes que estão sendo trucidados pelo processo de monoculturalização 
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da mente que orquestra os conhecimentos no Ocidente. Neste sentido, a 

pedagogia pode apostar no resgate dos conhecimentos de quem vive mais 

próximo da natureza.  
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Paisagens na janela 

 

 
Trabalhando o sal/ É amor o suor que me sai/ Vou viver 
cantando/ O dia tão quente que faz/ Homem, ver criança/ 
Buscando conchinhas no mar/ Trabalho o dia inteiro/ Pra 
vida de gente levar/ Água vira sal lá na salina/ Quem 
diminuiu a água do mar?/ Água esquenta o sol lá na salina/ 
Sol que vai queimando até queimar/ Trabalhando o sal/ Pra 
ver a mulher se vestir/ E ao chegar em casa/ Encontrar a 
família a sorrir/ Filho vir da escola/ Problema maior de 
estudar/ Que é pra  não ter meu trabalho/ E vida de gente 
levar. (Milton Nascimento, Canção do sal.)  

  

 

Esta epígrafe me inspira a resgatar e expor a parte da história de 

minha vida marcada pelo deslocamento da zona rural à capital do estado 

do Rio Grande do Norte, em busca de escolarização. Quando criança, eu e 

minha família morávamos dentro de uma salina na Ilha de Santana, no 

município de Macau, RN. Meu pai era agricultor e salineiro, como a 

maioria os trabalhadores da região salineira do Rio Grande do Norte, no 

seu tempo. Na época de chuva, trabalhava-se na roça e na época da seca, 

trabalhava-se nas salinas. 

O sal sempre foi produzido utilizando-se os recursos naturais: o sol, 

a baixa umidade, a água do mar, o vento… Os mecanismos servem para 

otimizar o ‘trabalho’ da natureza: do bombeamento que represa a água 

até as máquinas que coletam e transportam o sal. Mas continua o mesmo 

processo: a água salgada fica represada e aquela combinação toda dos 

ventos, do calor, da baixa umidade ajuda  na evaporação da água e o que 

resta é sal.  

Antigamente, na época em que meu pai, ainda muito jovem, recém 

casado, mas já com um filho para criar, começou a trabalhar como 

salineiro eram os homens que coletavam o sal, usando pás. Então o sal 

era colocado em cestos e carregado nas costas. Durante toda sua vida, 

meu pai carregou, como um body piercing, uma saliência no ombro 

direito, resultado do fardo de transportar sal em cestos, sol a sol. 
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Mesmo morando em terras da salina, sem possuir um pedaço de 

chão seu, meu pai sentia a necessidade de plantar, até mesmo como 

complemento à nossa parca alimentação. Sendo permitido pela 

administração da salina, vários trabalhadores dedicavam parte das horas 

de folga, após a labuta diária para, em tempos de inverno, fazer roçado. 

Cada um fazia o seu pequeno roçado onde plantava feijão, milho, 

melancia, melão… A horta era cultivada no quintal da casa onde também 

se criavam alguns animais, preparando-os para o abate em dias de festa: 

galinhas, guinés, perus, tatus-pebas criados dentro de tonéis… No dia a 

dia, a mistura, como se chamava o alimento de origem animal era o peixe 

que meu pai pescava, também após o trabalho na salina. 

Portanto, assim como sou filha de salineiro, sou também filha de 

agricultor e de pescador, porque meu pai também pescava, era excelente 

pescador, como eram tantos naquela região que dispõe tanto do mar, 

como da terra para prover o sustento de quem por lá vive. Nós 

morávamos numa casa muito grande que foi oferecida pela administração 

da salina para o meu pai morar, pois nossa família havia crescido. As 

casas dos trabalhadores eram casas pequenas: um quarto, uma sala, uma 

cozinha e um banheiro, sempre separado da casa. 

Nossa casa, embora não estivesse, a princípio, destinada para os 

trabalhadores, ficava numa localização imprópria para a administração: 

perto das oficinas, no lado barulhento da vila. Como era uma casa semi-

abandonada, foi reformada para que pudéssemos morar e, por isto, em 

toda minha infância morei em casa com água encanada, energia elétrica e 

outros benefícios de casa de cidade que as famílias da maioria dos 

trabalhadores da salina não dispunham. 

Isto, porém, não mudava em nada nossa condição de família pobre, 

de trabalhadores, que vivíamos a mercê e subjugados aos interesses dos 

proprietários da salina. Todos os bens necessários à sobrevivência eram 

adquiridos por intermédio dos patrões. Tudo era comprado em pouca 

quantidade. A única coisa que havia com fartura era o sal. 
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A nossa vida sempre foi de migração em busca de estudo. Primeiro, 

estudávamos no grupo escolar até a quarta série. Quando chegava a 

idade de ir para o ginásio era preciso ir para a cidade. A questão é que 

não havia transporte para ir diariamente à escola. O acesso incluía um 

percurso de terra e a travessia a barco, de um rio. Era um rio bem largo e 

havia no meio uma faixa de terra que desaparecia quando a maré subia. 

Quando a maré baixava, essa faixa de terra aparecia. Então o barco tinha 

que dar uma volta imensa ao redor da faixa de terra, a c’roa, para chegar 

do outro lado. Isto tornava o percurso muito longo, sem contar que havia 

o perigo do barco virar ou afundar. 

Com muita dificuldade conseguíamos freqüentar a escola, pois 

achávamos que estudar era imprescindível para sairmos daquela situação. 

Após a conclusão do antigo ginásio, viemos um após o outro, morar em 

Natal, pois as expectativas de estudo e emprego eram maiores. E aqui só 

dispúnhamos de nós mesmos como suporte. Não havia um grupo maior 

que nos apoiasse. Apenas a igreja cumpria em parte este papel. Digo em 

parte porque não havia uma articulação maior do que os encontros na 

missa de domingo. Tivemos que lutar muito para permanecermos coesos 

e fiéis aos nossos princípios e valores interioranos. Não que isso fosse 

totalmente benéfico para nós. Havia valores que nos prendiam, nos 

castravam, tolhiam nossa liberdade, nossa iniciativa. Vivendo na periferia, 

resistíamos ao modo de vida urbano, pois mesmo há algumas décadas, 

Natal já se apresentava para nós como uma cidade grande, uma espécie 

de metrópole da qual tínhamos um misto de temor e admiração. Um dia, 

dez anos depois, quis voltar à minha aldeia. Os lugares, as coisas, as 

pessoas mais antigas, os moinhos de vento, o sol e o sal, tudo permanecia 

do mesmo jeito, como se o tempo houvesse parado, esperando um 

regresso. Mas, para minha surpresa, não me senti mais em casa. Hoje 

entendo que a minha viagem de volta é outra, simbólica, metafórica, 

ressignificada. 

Na história da minha vida, um longo caminho me trouxe da distante 

ilha onde vivi minha meninice até a universidade onde hoje atuo 
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profissionalmente. Este percurso, que a princípio me distanciou do rural, 

paradoxalmente acabou por dele me reaproximar. Como professora da 

Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

– UERN, participei da elaboração do Projeto Pedagogia da Terra e me 

aproximei de seus alunos. Minhas memórias se potencializaram no 

encontro com essas pessoas, pois elas vivenciam, como eu vivenciei, o 

percurso do campo à cidade em busca de escolarização. Desejei, então, 

conhecer as memórias destes trabalhadores e descendentes de 

trabalhadores rurais, intuindo que nelas poderiam estar inscritos saberes 

diversos. 

Ao me encontrar com os alunos do Projeto, comecei a entender que 

o desejo de resgatar minhas memórias não significa simplesmente uma 

proposta maniqueísta e egocêntrica. Eu, como muitos destes filhos de 

trabalhadores rurais, também abandonei as minhas origens interioranas 

na busca de oportunidade de estudo, estimulada pela imagem da escola 

como veículo de acesso aos bens econômicos e culturais urbanos. E nesta 

busca, necessitei me desvencilhar de muitos dos saberes de minha 

ascendência até mesmo como estratégia de sobrevivência social. Querer 

resgatar estas memórias não significa o desejo de retornar a práticas 

culturais já inexistentes em nossas vidas, o que seria um contra-senso. 

Significa, antes de tudo, a necessidade de entender como se dá em nossa 

história de vida, no processo de transição entre o campo e a cidade, a 

produção e conservação de nossos conhecimentos. Como lidamos, 

enquanto sujeitos e enquanto grupos sociais, com as metamorfoses de 

nossos modos de ver e de estar no mundo. Quero entender este processo 

tomando como ponto de partida a minha história de vida porque a minha 

implicação pessoal com esta temática me ajuda a percebê-la com os olhos 

da subjetividade, me permite olhar este objeto cognoscível com rigor e 

delicadeza. Edgar Morin, na introdução do seu Método I (2005) e na 

Introdução ao Pensamento Complexo (2007b) fala da importância da 

implicação do sujeito no conhecimento. O sujeito inserido no 

conhecimento é aquele que assume suas idéias e proposições correndo 
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todos os riscos e enfrentando todos os desafios. O que significa a 

assunção de uma prática e um discurso sem isenções. A objetividade das 

idéias é apenas aparente e, na verdade, dissimula uma postura de 

controle sobre o pensamento. A assunção de idéias e apostas implica 

numa necessária humildade, pois coloca ‘na mesa’ a subjetividade daquele 

que, produzindo conhecimento, disponibiliza suas idéias à discussão, se 

expõe e aceita o diálogo e a dialogia. Tomar a minha história de vida 

como ponto de partida e alimento para tentar entender o processo de 

surgimento e ressignificação de saberes significa para mim a explicitação 

do compromisso com o diálogo com estas pessoas, suas memórias e seus 

saberes e dos desafios e riscos desta empreitada.   

Ao escolher abordar os saberes contidos nestas histórias de vida, o 

fiz interagindo com alunos numa relação pedagógica construída no interior 

do Projeto Pedagogia da Terra, a partir do meu lugar de professora da 

UERN. Há todo um conjunto de conhecimentos resultantes de minhas 

experiências profissionais e pessoais que permitem a aproximação com 

estas pessoas em condições e circunstâncias determinadas. Esta 

explicitação consciente tem a ver com questões epistemológicas e 

metodológicas da minha posição como pesquisadora. Como professora, 

reconheço inspirada em Paulo Freire (1996), a necessidade de me 

aproximar das pessoas com quem estou interagindo, conhecer sua 

cultura, suas histórias de vida, suas memórias, seus valores. Como 

pesquisadora, busquei construir uma relação baseada no diálogo, na 

amorosidade, na humildade e no respeito. Acredito ser arrogante e 

perverso um fazer pedagógico que se isente da assunção da identidade 

cultural de educador e educandos enquanto pessoas que se encontram.    
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O Projeto 

 

Como professora do Curso de Pedagogia da UERN sempre estive 

envolvida em atividades de ensino, pesquisa e extensão. É claro que a 

maior parte do meu tempo de trabalho é dedicado à docência, mas as 

atividades de pesquisa - mais escassas e pontuais - e as extencionistas - 

mais freqüentes - sempre me atraíram e envolveram. Os projetos de 

extensão com os quais trabalhei foram todos ligados à educação de jovens 

e adultos da zona rural. O mais recente foi o Projeto Elizabeth Teixeira de 

Educação para a Reforma Agrária, desenvolvido pela UERN em parceria 

com o Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária – PRONERA 

realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA. Aí atuei prestando assessoria pedagógica à formação continuada 

dos alfabetizadores. Pude, então, me aproximar de alguns assentamentos 

da reforma agrária, conhecer sua estrutura e funcionamento. Mas havia 

algo mais a conhecer: as pessoas, suas histórias de vida, suas memórias.  

Por participar do Projeto Elizabeth Teixeira de Educação para a 

Reforma Agrária, me inseri na equipe de professores da UERN que elaborou 

o Projeto Pedagogia da Terra. Foram meses de negociação entre a 

universidade e os movimentos sociais, num processo muito intenso de idas 

e vindas; proposições, acordos e retrocessos; conflitos e consensos que 

caracterizam negociações deste porte em que todos os atores envolvidos 

possuem argumentos e bases políticas fortes que os sustentam. 

Particularmente não me envolvi neste processo de negociação, tendo 

atuado mais restritamente na organização pedagógica do Projeto e sua 

redação, enfrentando o desafio de sintetizar e sistematizar os resultados 

das negociações, transformando-os em um Projeto aceito pelas diversas 

instâncias das duas instituições juridicamente envolvidas: a UERN e o 

INCRA. Durante todo o processo, fui ficando cada vez mais instigada pela 

idéia de atuar no Curso de Pedagogia oferecido pelo Projeto. Desde os 

primeiros contatos com os potenciais alunos, nas inscrições, no vestibular, 
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na matrícula, na aula inaugural, fui me identificando com suas histórias de 

vida, com seu percurso do campo para a cidade em busca de escolarização, 

com seu sentimento de conquista em estar ali, após tantos esforços 

desprendidos. Como dava andamento à minha própria formação 

continuada, decidi realizar minha pesquisa de mestrado neste universo e 

com esta população.  

O Projeto Pedagogia da Terra está sendo realizado pela UERN, desde 

2006, em parceria com o INCRA, através do PRONERA; com o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e com a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte – FETARN. 

Através do Projeto, a Faculdade de Educação do Campus Central da UERN, 

no município de Mossoró/ RN, oferta o Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia: Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para 

trabalhadores e filhos de trabalhadores rurais da região oeste do RN. O 

Projeto surgiu das reivindicações por investimentos públicos que 

implicassem, dentre outros aspectos, na formação de educadores aptos a 

construírem uma educação de qualidade no e para o campo. 

As reivindicações dos movimentos sociais por investimentos na 

educação do campo são o eco da luta dos trabalhadores rurais pelo acesso 

à escolarização. De maneira coletiva, sistematicamente ou em ações 

isoladas, estes trabalhadores lutam por escola para si e para seus filhos 

porque acreditam que através dela será possível ampliar as possibilidades 

de uma vida mais digna e confortável para cada um deles, suas famílias e a 

comunidade da qual fazem parte. Por parte da UERN, a iniciativa resultou 

do reconhecimento da necessidade de construir alternativas pedagógicas 

adequadas à realidade do campo, que atendam aos trabalhadores rurais 

em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive o ensino superior. É 

fundamental e urgente a necessidade de criar formas de acesso, 

expandindo as atividades de ensino, extensão e pesquisa nesta área, de 

maneira a contribuir à consolidação do projeto de recuperação e 

valorização da educação do campo.  
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A UERN viabiliza, através deste Projeto, uma formação que habilita à 

atuação na docência do primeiro segmento do Ensino Fundamental e da 

Educação de Jovens e Adultos; na organização e coordenação de práticas 

educativas, escolares ou não; e na elaboração e execução de projetos 

educacionais. As atividades didático-pedagógicas do curso contemplam 

aulas presenciais e momentos não presenciais em que os alunos 

desenvolvem atividades de investigação teórica e empírica na tentativa de 

aproximar as discussões teóricas do curso à compreensão da vida nos 

assentamentos. A pedido do MST, durante as aulas presenciais, que 

ocorrem em períodos intermitentes, seus alunos se concentram de 

segunda-feira a sábado, na sede do Assentamento Nova Esperança, na 

estrada que liga Mossoró a Baraúnas, no RN. Ali ficam aglutinados em 

torno de sua formação pedagógica e política. Ou seja, além da formação 

pedagógica oferecida pela UERN, o próprio MST se encarrega de realizar 

atividades extra-curriculares que objetivam reiterar o sentido de 

pertencimento ao campo e ao movimento, investindo na formação de 

potenciais militantes e dirigentes.  

A organização didática das turmas vinculadas à FETARN diferencia-

se pelo fato de suas aulas presenciais acontecerem durante todo o 

semestre letivo, às sextas-feiras e sábados no campus central da UERN, 

em Mossoró. Não há para estas turmas uma formação extra-curricular 

atrelada à formação pedagógica oferecida pelo curso. Também no campus 

central aglutina-se uma turma do MST cujos alunos, que trabalham em 

empregos fixos, tiveram dificuldade de conciliação com o calendário 

acadêmico solicitado pelo movimento com concentração de aulas de 

segunda-feira a sábado. A mudança de parte da turma do Assentamento 

Nova Esperança para o campus central, que ocorreu durante a realização 

desta pesquisa, construiu um novo cenário ao interior do curso 

caracterizado pela convivência cotidiana de alunos ligados aos dois 

movimentos.  

O curso de Pedagogia ofertado pelo Projeto Pedagogia da Terra/UERN 

propõe a discussão sobre temáticas específicas da realidade e da educação 
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do campo a ser efetivada nas disciplinas, seminários, oficinas e atividades 

de formação sócio-cultural que compõem a sua matriz curricular. Existe, 

pelo menos em termos propositivos, um campo profícuo para o diálogo com 

os diversos saberes vivenciados pelos alunos. 

 

[...] eles poderão ser âncoras para a apropriação de outros 
saberes culturais, produzidos em outros contextos, mas que 
são necessários enquanto requisitos institucionais e de 
ampliação cultural, para legalização dos níveis de estudo da 
população do campo. [...] (UERN, 2006, p. 4). 
 

 

Para que a formação em nível superior signifique uma efetiva 

contribuição à educação do campo, é fundamental o conhecimento desta 

realidade e a construção de um constante e efetivo diálogo que sirva de 

ponte entre os conhecimentos científicos e os saberes destes sujeitos. 

Miguel Arroyo (1999) alerta para o perigo da formação do educador do 

campo implicar numa negação da sua cultura e identidade enquanto 

camponês. Argumenta que a formação pedagógica pode suplantar os 

valores e conhecimentos do homem do campo, sujeito de sua formação, 

trazendo valores que por fim podem se reverter contra o seu próprio modo 

de vida. Reivindica que os cursos de formação de educadores aprendam a 

inserirem-se intensamente nesta cultura, estruturando seus currículos de 

maneira a recuperar e manter vivas as matrizes culturais camponesas. 

Para contribuir à preservação dos saberes e valores do homem do campo é 

necessário que os cursos de formação de educadores assumam o 

compromisso de dialogar com as matrizes culturais destes sujeitos. A 

organização curricular e as práticas pedagógicas dela decorrentes 

necessitam viver um constante diálogo que permita a aproximação desta 

realidade da qual o conhecimento científico se distanciou.  

A partir da compreensão da necessidade de diálogo entre os 

diversos saberes presentes neste processo de formação, situei minha 

investigação nos conhecimentos desses sujeitos do campo e que podem 

ser identificados através de suas histórias de vida. Meu intento foi realizar 
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uma espécie de ‘arqueologia’ desses saberes que não estão postos nem 

explicitados e, assim, me aproximar dos valores e do saber-fazer a eles 

implicados. Ou seja, compreender como essas pessoas se relacionam, 

mantêm e fazem uso deles. Assim, o foco central de meu estudo são os 

conhecimentos inscritos nas suas memórias. O Projeto permite me 

aproximar delas numa situação de coletividade posto que vêm de 

diferentes realidades, viveram diferentes experiências e a escolarização 

tem um peso tênue e diferenciado em suas vidas. Aproximando-me delas 

foi possível entender como é que culturalmente, nas suas relações, 

constroem maneiras de pensar sobre o mundo. 

Apesar de situar este estudo entre os alunos de um curso formação 

de educadores, não trato especificamente de saberes pedagógicos, 

embora reconheça a importância dos estudos que tratam da necessidade 

destes para a formação do educador. Acredito que ao fazer esta 

‘arqueologia’ contribuo para as reflexões sobre a importância do seu 

reconhecimento e valorização para a formação de educadores, 

particularmente neste caso, educadores do campo, principalmente por ser 

este um ‘locus’ recente da produção acadêmica do conhecimento, seja em 

termos de pesquisa ou de formação. 

Os trabalhadores rurais beneficiados com o Projeto são assentados 

da reforma agrária no Rio Grande do Norte e seus familiares que estejam 

vinculados aos movimentos sociais aglutinados em torno do MST e da 

FETARN. Na conjuntura atual de arrefecimento do movimento sindical 

brasileiro e instabilidade do mundo do trabalho os movimentos sociais 

ligados à questão agrária vivem o paradoxo entre evidenciar os conflitos e 

estabilizar os consensos. Os alunos do Projeto vinculados ao MST são 

levados continuamente a associar sua história de vida com os ideais 

políticos do Movimento. Alguns dentre eles militam em outros movimentos 

sociais como a Marcha Mundial das Mulheres e a CPT – Comissão Pastoral 

da Terra da igreja católica. Estes envolvimentos lhes permitem construir 

relações sociais enquanto membros de coletivos fortes e politicamente 

organizados. 
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Com relação à FETARN, esta instituição, vinculada à CONTAG – 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura representa a 

filiação de vários sindicatos de trabalhadores rurais do estado do RN. Não 

existe na estrutura e organização destas entidades um ímpeto coletivo 

que evidencie o conflito e a mudança social. A federação atua nas 

atividades de organização, mobilização, vinculação e registro dos 

trabalhadores, defendendo a aplicação de seus direitos legais. Os alunos 

do Projeto, vinculados à FETARN, expõem um discurso pulverizado sobre a 

sua participação em coletivos organizados. O envolvimento com estes 

movimentos nem sempre implica numa militância efetiva, embora lhes 

garanta algumas conquistas como a de estarem agora inaugurando o 

acesso à educação de nível superior. 

O percurso vital destes meus interlocutores lhes permitiu ajuntar 

conhecimentos que ficaram marcados em suas memórias. Em seu trajeto 

existencial, cada um deles vivenciou experiências bastante singulares que 

envolveram a apropriação, a construção e a utilização de saberes diversos 

que contribuíram para a sua formação. Para me aproximar de algumas de 

suas memórias, recorri às narrativas auto-sócio-biográficas como 

ferramentas conceituais de produção de dados. A primeira aproximação 

aconteceu durante o mês de maio de 2006, quando realizei uma oficina 

pedagógica com alguns dos alunos do Projeto. A oficina objetivava 

promover à vivência da produção de textos escritos e aproveitei para 

propor como temática destas produções o percurso histórico de suas vidas 

desde seus começos até seu ingresso no curso.  

A sua identidade como homens e mulheres do campo foi o mote das 

discussões que culminaram na produção de um texto escrito a partir do 

tema ‘Quem sou eu?’. Procurei promover situações interativas e reflexivas 

numa perspectiva lúdica cujo epicentro foi uma dinâmica a partir da 

metáfora do espelho: os alunos foram convidados a conhecer o conteúdo 

de certa caixa misteriosa descrito por mim como ‘O conteúdo mais 

precioso do mundo’. Na verdade, ao olharem o interior da caixa, se 

surpreenderam com sua imagem refletida num espelho. Esta abordagem 
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suscitou discussões sobre a necessidade do auto-reconhecimento e da 

valorização de identidades, pois nenhum deles se aproximou da hipótese 

de que ‘o conteúdo mais precioso do mundo’ pudesse estar originado 

entre nós, com exceção de alguns poucos que, por serem professores, já 

conheciam a dinâmica. O processo de produção dos textos incluiu uma 

primeira escrita individual, a apresentação oral e partilha com os colegas e 

a reescrita. Os textos construídos resultaram em ricos relatos auto-sócio-

biográficos. 

Durante a realização da oficina pedagógica e nas reflexões que teci 

posteriormente, uma das minhas percepções foi que para me aproximar 

dos saberes inscritos nas memórias dessas pessoas seria necessário partir 

das suas narrativas que envolvessem também as pessoas com quem 

convivem ou conviveram no seu percurso existencial entre o campo e a 

cidade. Cheguei a esta conclusão quando constatei que há uma 

diversidade de relações de pertencimento ao campo entre eles. Embora a 

maioria esteja fincada nas terras conquistadas nos assentamentos da 

reforma agrária, muitos não moram mais no campo; alguns nasceram no 

campo, mas desde cedo saíram de lá; e outros sequer nasceram no 

campo, embora todos tenham vínculos familiares com assentados. Nas 

práticas da oficina, a princípio poucas pessoas tomavam a iniciativa de 

falar sobre suas vivências. Alguns deles até se recusavam ou não viam 

importância em falar de suas origens. Acredito que este sentimento se 

fundamenta no contexto de exclusão e desvalorização do que é próprio do 

campo e de valorização do urbano como sendo aquilo que eles devem 

almejar. Para alguns parecia estranho que uma atividade desenvolvida no 

ambiente acadêmico quisesse tomar seus discursos como ponto de 

partida. No decorrer da oficina, os depoimentos daqueles que ousaram 

tomar a iniciativa de falar de si serviram de estímulo e de referência para 

que todos começassem a se sentir à vontade e deixar vir à tona suas 

memórias e as emoções que este resgate propiciou. Apostando nas 

memórias dessas pessoas como portadoras de saberes ligados à realidade 

camponesa, tratei de buscar maneiras de me aproximar delas. 
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As histórias da busca pela escolarização estão permeadas pelo 

contexto histórico e social em que se inserem estas pessoas. Os relatos 

escritos, produzidos durante a oficina de produção de textos, permitem 

vislumbrar essa realidade histórica, ao mesmo tempo em que refletem 

toda a singeleza das emoções que pautaram suas vivências, mostrando 

como esse processo ocorreu para eles e as marcas indeléveis que deixou. 

Além dos relatos escritos, diversos relatos orais feitos no decorrer da 

pesquisa também versaram sobre o processo de escolarização destes 

trabalhadores.  

Os textos, escritos ou orais, expõem de maneira direta e carregada 

de significados, vivências pessoais, familiares, escolares e de aproximação 

com os movimentos sociais dos quais fazem parte. Tudo isso entrelaçado 

com sentimentos e valores muito fortes. Através deles é possível 

vislumbrar as pessoas que são hoje, com todas as marcas, às vezes 

doloridas, muitas vezes otimistas na esperança de uma mudança não só 

pessoal como coletiva. Procurei dialogar com estas narrativas, tentando 

captar a recursividade entre a busca, comum ao grupo, pela escolarização 

e a maneira como os trajetos existenciais foram se delineando para 

alcançar este almejo. Fui costurando estes textos por complementaridades 

narrativas e continuidades cronológicas. Minha intenção, ao sistematizá-

los, foi construir um esboço panorâmico deste percurso a partir de alguns 

relatos, desde as primeiras investidas de escolarização no campo, quando 

ainda eram crianças; a formação fragmentada oferecida pelo ensino 

supletivo, muitas vezes sua única alternativa de formação; seu ingresso 

no curso de Pedagogia; e a contribuição dada pelo envolvimento com os 

movimentos sociais para a construção de seus saberes. Em cada um 

desses retalhos destaquei o que, para mim, expressa o seu núcleo 

característico. O mote para construção dos textos foi, como já colocado, a 

pergunta: Quem sou eu? Exponho agora algumas dessas produções.  

Em seu texto, Leidiana Galdino da Silva relata as experiências de 

escolarização não só suas como de sua família, sempre marcadas pela 
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resistência e obstinação em vencer os obstáculos que os distanciavam do 

acesso à escola. Leidiana intitulou seu relato de Esperança.  

 

Eu sou Leidiana Galdino da Silva, nascida em 17 de março de 1983. Nasci 
e cresci na fazenda Mulungu, de propriedade de Francisco Souta, onde meu pai 
também nasceu e criou-se junto dos seus 15 irmãos. Com o passar do tempo 
alguns dos seus irmãos foram casando-se e mudando de lugar, outros mudaram 
para a cidade indo estudar, já que na época só tinha o Mobral de 1ª a 4ª série. O 
meu pai estudou até a 4ª série, já minha mãe estudou até a 5ª série, ela 
também morava numa fazenda. Quando os meus irmãos completavam a idade 
de freqüentar a escola, iam para uma fazenda onde funcionava a escola que 
tinha até a 4ª, depois tinham que vir para a cidade. 

Em 1990 o colégio fechou, então tiveram que mandar quatro dos seus 
filhos pra casa de parentes continuarem a escola, restando junto do convívio 
deles, apenas o casal dos mais novos. Em 1994, meu pai mandou minha mãe 
junto com os dois filhos pra Mossoró, chegando aqui nós dois fomos estudar no 
José Martins de Vasconcelos onde só saí quando terminei o ensino médio. A 
minha mãe também terminou o ensino fundamental, já meu irmão foi reprovado 
dois anos, hoje faz o 2º ano do ensino médio. 

Com o passar do tempo meu avô adoeceu e veio para Mossoró, falecendo 
em junho de 2002, faltando quatro dias para o seu aniversário de 95 anos. Mas 
tarde em agosto nasceu meu sobrinho, eu ainda fazia o 1º do ensino médio. Em 
fevereiro de 2003, casou-se minha paixão de criança e adolescência, hoje tenho 
um imenso carinho. No ano seguinte faleceu minha tia querida, a quem todas as 
tardes eu ia visitar. Em 2004, terminei uma etapa de meus estudos, pois não 
passei 11 anos da minha vida saindo de casa, sem ter dinheiro pro lanche e nem 
pro ônibus, pra parar sem ter tentado uma universidade. 

O meu pai vivia dizendo que o esforço não seria em vão, então resolvi dar 
esse gosto de felicidade a ele, e não desisti de tentar é por isso que já fiz dois 
vestibulares e se não tivesse passado nesse, tentaria até ingressar na 
universidade. Até hoje ele reside no interior, pois alguns anos depois que saímos 
da fazenda, ela foi vendida para o INCRA, passando a ser chamada de Projeto de 
Assentamento Cordão de Sombra II. Ainda hoje, nas férias, quando dá, vou para 
lá, pois não posso esquecer minhas raízes.  

Hoje sonho com o dia da formatura onde vou entregar nas mãos dele o 
diploma que consegui com sacrifício e vontade de vencer os obstáculos impostos 
pela vida. Um diploma que se não fosse ele eu não estaria aqui. Se não fosse o 
amor pelos filhos, o qual o separou da família pro bem dos filhos. Em 2006, 
finalmente falei para ele: passei no vestibular! Percebi nos olhos dele a alegria e 
a esperança de ver um filho formado. Hoje agradeço a Deus e a ele por tudo que 
fez por mim. Terminei o ensino médio com 21 anos e passei no vestibular com 
23 anos e 16 dias. 

 

O relato de Maria do Céu Torquato, intitulado por ela de Minha vida, 

mostra como repetidamente em sua vida, a busca pela escolarização 

levou-a a abandonar o campo e procurar a cidade. É interessante perceber 

como geração após geração, sua família persistiu nesta busca fazendo 
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com que ela realizasse o mesmo percurso migratório que seus pais, pela 

mesma razão. Mostra também como a realidade da educação no campo 

perdura no decorrer dos anos. 

 

Sou Maria do Céu Torquato, nasci em 25 de maio de 1969 na comunidade 
de Pau Branco zona rural de Mossoró-RN. Em 1975, comecei a estudar, não 
havia escola, a professora dava aula na igreja, isso até a 4ª série do fundamental 
e não tendo como continuar estudando lá (pois só funcionava até a 4ª) e meus 
outros nove irmãos em seguida estariam com o mesmo problema, meu pai 
decidiu mudar-se para Mossoró em 1979.  

No ano de 1986 aconteceram fatos importantes: o primeiro é que terminei 
o magistério e colei grau, o segundo foi triste: meu pai sofreu um acidente com 
morte fatal e instantânea. Toda família ficou desorientada. No ano seguinte, 
prestei vestibular e fui reprovada; perdi o gosto por continuar estudando e voltei 
para o interior. Em 2006, por conta da escola de Renata (minha filha) que já 
havia terminado a 2ª série, tive que vir para morar parcialmente em Mossoró. 
Também este ano, fiz vestibular e fui aprovada para o curso de pedagogia. 

Espero que com esse aprendizado, possa mudar a realidade de minha 
comunidade, que me levou duas vezes a sair da zona rural. Na verdade a 
educação no e do campo é um direito nosso e dever do estado. Sendo o meu 
papel de educador, de fundamental importância nesse processo de formação do 
cidadão do campo. 

 

Num relato oral, feito posteriormente, Maria do Céu reforça a 

influência que seu pai teve sobre a obstinação da sua família em estudar. 

 

A gente se baseia muito pelos princípios dele… então essa questão assim 
de… do amor que dedicou à família, essa insistência em trabalhar, essa questão 
de deixar o campo que era o lugar dele e ir pra cidade, pelos filhos, influenciou a 
nossa família de forma muito forte. É tanto que hoje a gente copia o mesmo 
modo de vida: a escola de nossos filhos é paga com a renda do campo. A gente 
planta macaxeira, a gente planta o sorgo, a gente cria o bode, a cabra, a gente 
vive de renda do campo, mas essa renda é revertida em educação pros nossos 
filhos. Um fica na cidade enquanto os outros ficam no campo trabalhando pra dar 
continuidade àquilo que a gente acredita. Eu devo isso sinceramente ao meu pai, 
essa questão de valorizar o estudo, fazer sacrifício em função dos filhos. 

 

Maria do Céu sentiu na pele os efeitos da falta de investimentos em 

educação que levou sua família aos processos migratórios por ela 

descritos. Seu envolvimento com os movimentos sociais lhe permitiu 

construir uma percepção crítica da realidade que vivenciou, assim como 

tornar-se alerta à responsabilidade e ao compromisso de seu processo de 

formação como educadora que agora se inicia. A percepção da escola 
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como um dos principais veículos de aquisição e transmissão de 

conhecimentos formais entre as gerações e o único espaço através do 

qual as camadas mais excluídas da sociedade podem ter acesso a esses 

conhecimentos, faz dela objeto de desejo de todos que buscam a 

eqüidade e a inclusão social, inclusive os movimentos sociais que atuam 

na questão agrária. A luta pela criação de escolas apropriadas à demanda 

e às especificidades do campo, uma das principais reivindicações destes 

movimentos, pauta-se na constatação do descaso com que sempre foi 

tratada a educação do campo. Mônica Molina e Sônia Meire de Jesus 

(2004, p. 36) apontam que  

 

[…] a negação do direito à escola é um exemplo 
emblemático do tipo de projeto de educação que se tenta 
impor aos sujeitos do campo; o tipo de escola que está ou 
nem está mais no campo tem sido um dos componentes do 
processo de dominação e de degradação das condições de 
vida dos camponeses […] 
 

   

É necessário refletir também sobre o papel ideológico da escola no 

que diz respeito à ‘sacralização’ da ciência em detrimento dos outros tipos 

de saberes. Em nome da transmissão do conhecimento formal, a escola 

muitas vezes exclui de seu currículo a valorização e o reconhecimento dos 

saberes diversos que os seus sujeitos possuem. Conceição Almeida (2001, 

p.57-58) alerta que 

 

É oportuno lembrar que, ao lado e por causa, da distinção 
entre científico e não científico, e da conseqüente 
delimitação entre o saber institucional e aqueles que têm por 
suporte o cotidiano das práticas sociais fora das “escolas”, os 
próprios produtores do saber da tradição se auto-depreciam 
frente aos cientistas. Ao subestimar-se com relação ao 
conhecimento hegemônico (científico e escolar), a tradição 
reforça as bases para a construção de sua nova identidade, 
definida negativamente ou, por ausência, em relação àquele 
conhecimento. 
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Portanto, não se trata apenas de lutar pelo direito à escola para 

todos, mas de questionar o tipo de conhecimento que ela reproduz, 

armazena e veicula, contribuindo para universalizar a dicotomia entre os 

saberes. A luta emblemática pelo acesso dos trabalhadores rurais à 

educação formal não pode perder de vista que, tentando instrumentalizar 

a todos para permitir o acesso ao código global, a escola, da maneira 

como está formalmente organizada hoje, insiste em valorizar a ciência e a 

tecnologia (que ela mesma não dispõe totalmente) como formas 

excelentes de mudar o mundo. Se pararmos para pensar na carga de 

investimentos econômicos, sociais e humanos dispensados pela educação 

formal, institucionalizada e urbana para transmitir conhecimentos que 

muitas vezes são fragmentados e incompletos, seremos levados a 

imaginar a riqueza e o ganho que resultaria dos investimentos 

educacionais que levassem em consideração a diversidade e o diálogo 

entre os saberes. As histórias de vida aqui apresentadas estão permeadas 

do desejo dessas pessoas pela educação formal como via de acesso ao 

código global, porta de entrada para o mundo urbanizado. Ainda que o 

preço a ser pago seja a negação ou o escamoteamento dos seus saberes.  

O relato oral de Maria do Livramento Leite permite perceber como a 

formação escolar destes filhos de trabalhadores rurais é fragmentada em 

função da precariedade do seu acesso: 

 

Depois de muitos anos eu decidi voltar a estudar. Em dois mil e três eu fui 
pra o supletivo. Fiz quinta, sexta, sétima e oitava série em um ano. Fiz tudo de 
uma vez só, em um ano. Mas assim, eu tinha muita vontade de estudar. Lia 
revistas, lia jornal de um ano atrás. Meu irmão às vezes ia pra Mossoró de 
bicicleta, achava revista na estrada, levava pra gente ver, ler. E eu sempre 
continuei lendo, tudo que eu pegava eu lia, aí eu não tive dificuldade, 
acompanhei. Cada disciplina tinha uma quantidade de aulas. Português eram 
vinte aulas. Eu tinha que vir vinte dias só pra português. Eu vinha no ônibus da 
prefeitura, aí quando o ônibus passava um mês ou dois sem vir, eu vinha de 
carona. Trazia meu menino. Quando eu não trazia ele, [porque]2 tava muito 
gripado e muitas vezes não tinha dinheiro pra comprar uma água, aí minhas 
vizinhas viam e pediam pra ficar com ele. Mas elas achavam que era besteira 
estudar, todo mundo achava. Pra quê se eu já tinha casa, já tinha filho, marido, 

                                                 
2 Algumas vezes foi necessário, para garantir a coesão textual, acrescentar ao relato 
palavras que, pela interlocução oral, já se supunham estarem implícitas.   
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não precisava mais estudar. Mas aí, eu sabia o que é que eu tinha passado na 
pele. E sabia que eu não ia poder dar mais do que o que eu podia ao meu filho 
se eu não procurasse.  

Assim que eu terminei o ensino fundamental, fiz logo a matrícula do 
primeiro, segundo e terceiro ano. Ainda fiz um vestibular pra pedagogia. Quando 
eu soube que ia ter esse curso que ia ser só pra os trabalhadores rurais e eu 
tinha um sonho. Sonhar era de graça e eu achava que não ia se realizar nunca. 
Eu achava que não tinha capacidade pra fazer um vestibular e passar, mas eu já 
estava satisfeita porque tinha terminado o segundo grau e ia fazer curso, de 
informática, qualquer curso. Meu marido era analfabeto, era pior do que eu. Eu 
já era alfabetizada e devido a ler muito, eu tenho facilidade de ler e entender. 
Ele tinha muita vontade de tirar a carteira de motorista, era o sonho dele. Aí teve 
escola pra jovens e adultos e ele foi estudar. Eu ensinava ele em casa, aí ele 
aprendeu. Tirou a carteira de motorista. Quando eu terminei meu segundo grau, 
fui professora dele. Eu era monitora do [Projeto] Brasil Alfabetizado na minha 
comunidade. Todo mundo dizia assim: ‘Bem que ela tentou estudar, agora ela 
está ensinando a gente’. Meu marido não queria que eu estudasse, ele foi o 
primeiro a fazer oposição pra eu não estudar. Só que hoje ele me apóia e luta 
pra me sustentar na faculdade. Eu não trabalho. Ele trabalha em fazenda, é 
agricultor, trabalha muito.  

 

Muitos outros relatos versaram sobre a luta persistente pela escola. 

Além de depoimentos completos, também recolhi fragmentos de falas 

sobre as experiências marcantes em relação à escola. 

 

Mamãe pegou uma galinha, botou debaixo do braço e foi trocar por um 
caderno. Eu queria muito estudar/ A gente ia pra escola de chinela havaiana. 
Quando torava, botava um preguinho porque minha mãe não tinha condições. 
Eram cinco filhos. Eu nunca fui a uma festa porque não tinha roupa/ E quando a 
gente estudava e não podia comprar a farda, só trocava o bolso! Porque 
antigamente a farda era uma camisa de tergal com o bolso com o nome da 
escola. Comprava o bolso na escola, ia passando de irmão pra irmão. Ia ficando 
pequena pra um, já passava para o outro. O bolso era pelo ano. E quando tinha 
dois [irmãos] no primeiro ano? E quando dois irmãos estudavam em horários 
diferentes? Um estudava de manhã, outro de tarde, usavam a mesma farda. 
(narradores não identificados) 

 

A aproximação com os movimentos sociais pode significar não só à 

possibilidade de conquista da terra, mas também uma oportunidade de 

resgate, conservação e ampliação de seus saberes. O relato escrito de 

Elizângela Oliveira, intitulado de Minha História mostra como a dificuldade 

dos trabalhadores oriundos da zona rural em conseguirem estabilidade 

financeira e garantia de sobrevivência na cidade os levam a regressar à 
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zona rural e como os movimentos sociais de luta pela terra podem 

significar, nesse momento, um apoio e um amparo.  

  

Meu nome é Elizângela Pereira Jales de Oliveira, nasci no dia seis de 
setembro de 1981, tenho 24 anos, sou natural de Bacabau/MA, Maranhão, mas 
sou registrada em Mossoró/ RN, onde atualmente eu moro, P.A. [Projeto de 
Assentamento] Eldorado dos Carajás, antiga MAISA [Mossoró Agroindustrial 
S.A.], a qual é zona rural. Sou filha de agricultores, lembro que minha infância 
foi muito boa, enquanto tinha o meu pai apesar de ter vivenciado tão pouco com 
meu pai eu era feliz, mas por um acaso, o meu herói veio a falecer. Por sua vez, 
agora éramos só eu e minha mãe, mas de uma coisa eu nunca esqueci, meu pai 
sempre me dava instruções que pobre sem educação não tem valor algum, 
apesar das dificuldades, fica claro que em nenhum momento penso em parar 
minha caminhada.  

Desde cedo, comecei a trabalhar tinha que ajudar a minha mãe, era 
pobre, para comprar meus materiais da escola eu cuidava de uma criança e 
arrumava a casa, lavava os pratos que em troca uma senhora dava o que eu 
precisava. De 1991 a 1994, conclui o primário com muitas dificuldades, minha 
mãe não tinha casa própria, vivia de mudanças com todas essas razões, a escola 
ficava muitas das vezes distante para freqüentá-la. Em 1998 me casei. Os dois 
estudantes, pobre e desempregado só tendo amor para sonhar. 

Em 2003 sem expectativa de vida com um filho lá, conheci o movimento 
dos trabalhadores rurais sem terra o MST. Não tínhamos onde morar, então 
fomos nos acampar na Fazenda MAISA, não tinha panela, não tinha colher só 
cara e coragem e a vontade de lutar. Enfrentamos chuva, sol e calor, mas não 
desistimos. Hoje eu e o meu marido temos histórias para contar. Agora 
atualmente em 2006, fazendo a faculdade de pedagogia, só tenho um objetivo 
terminar e trabalhar na minha área de assentamento e futuramente olhar para 
trás e falar foram muitos obstáculos mais estou aqui. 

 

O relato de Ana Célia Barbosa Medeiros do município de Umarizal, 

no RN, conta a história do surgimento e instalação do Projeto Pedagogia 

da Terra da UERN dentre os alunos filiados ao MST. Mais do que isso, 

mostra a importância que tem para essas pessoas estarem hoje 

freqüentando um curso em nível superior. As expectativas, negociações e 

investimentos de toda a família nesse intento que acreditam, como ela 

mesmo diz, ter uma recompensa. 

 

Eu sou Ana Célia do Assentamento Remédio em Umarizal, filha de 
Francisco Barbosa de Melo, mais conhecido por Branco Canela e de Cleonice 
Medeiros da Silva, conhecida por Nicinha. Sobre o meu curso, papai ficou muito 
feliz. Eu tenho um irmão formado em pedagogia, se formou o ano retrasado. Eu 
sempre queria fazer uma faculdade, mas nunca tive oportunidade. Aí ligaram pra 
mim perguntando se eu não queria fazer o vestibular do Pedagogia da Terra. Eu 
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tava no colégio trabalhando, eram doze horas do dia. Eu pensei: vou fazer, é 
uma chance pra mim.  

Será que minha mãe mais meu pai vão aceitar isso? Cheguei em casa e 
disse: ‘Pai, surgiu uma oportunidade… um menino de Mossoró, Junior do CEAC… 
(ele trabalhava lá com a gente, com os jovens do assentamento, eu sou a vice-
presidente do grupo dos jovens) perguntou: ‘Ana, você quer fazer o curso de 
Pedagogia da Terra? É uma chance que está surgindo. Você vai fazer pela 
Marcha [Mundial das Mulheres]. É o MST, junto com a UERN e o INCRA. Se você 
não quiser dar a resposta hoje, você dá amanhã.’ Aí eu: ‘Não, eu vou dar logo 
agora. Ta feito!’ Sem saber da resposta de pai e mãe, se mãe ia ficar com meus 
filhos.  

Eu não vim enganada, já sabia como era tudo, sabia de toda a estrutura 
como é. Aí eu cheguei em casa e: ‘Pai, eu vou fazer o curso de Pedagogia da 
Terra na mesma faculdade que meu irmão fez, só que eu não vou pro campus, o 
pessoal da UERN vem pro assentamento.’ Meu pai disse: ‘Faça. Quer fazer, é 
uma chance. Faça!’ Aí eu fui pra mãe e disse: ‘Mãe, a senhora fica com os 
meninos?’ E ela: ‘E tem outra coisa pra eu fazer? Você só fez parir.’ Eu disse: 
‘Mãe, um dia você não sabe que tem recompensa?’ Ela disse: ‘Não tem problema 
não.’ Passei a semana preparatória [para o vestibular] aqui [no Assentamento 
Esperança].  

Quando foi no dia primeiro de abril, eu muito aperreada pra saber a 
notícia, se tinha passado ou não. Era reunião do sindicato, da diretoria do 
sindicato. Fui pra Umarizal de bicicleta, doidinha pra procurar o site da UERN. 
Quando eu cheguei lá, meu irmão passando [a lista dos aprovados] e haja nome, 
nome, nome, eu: ‘Ai meu Deus do céu, não passei não.’ E ficava doidinha. Aí ele 
perguntou: ‘Quantas pessoas?’ ‘Sessenta alunos.’ Eu fiquei na cinqüenta e um. 
‘Meu Deus, não acredito!’ Meu irmão disse: ‘Você não tem vergonha não? Você 
ficar na cinqüenta e um?’ ‘Meu filho, era ruim se eu tivesse ficado na sessenta e 
um. Aí eu não tinha passado.’ Muito feliz, deixei a bicicleta na rua [na sede do 
município] e fui pra casa de moto. O presidente do sindicato tinha mandado eu ir 
pra casa de moto. Então eu fui dar a notícia em casa. Papai tava no roçado e ele: 
‘E agora?’ ‘E agora, eu tenho que fazer a matrícula pra eu estudar’. E ele da à 
maior força. 

Quando foi da última vez que eu fui em casa eu disse: ‘Pai, o curso parece 
que ta meio ameaçado de ser desmanchado o negocio lá.’ Ele disse: ‘Porque?’  
‘Porque ta a maior confusão, tem uns que querem ir pra UERN. Aqueles que 
trabalham, da pra entender. Mas aqueles que não trabalham, querem ir só pra 
andar, só pra turistar.’ ‘O que vocês vão fazer?’Mas espero que isso não aconteça 
não, você entrou nessa chance, vai perder assim?’ ‘A gente não perde, não. A 
gente vai lutar.’ 

 

Ana Célia revela e exemplifica a disposição destes alunos em 

‘agarrar’ a oportunidade de freqüentar um curso em nível superior, 

mesmo em momentos críticos como no caso em que a impossibilidade de 

alguns alunos em assistir as aulas no assentamento parecia ameaçar a 

continuidade do Projeto nos moldes adequados às necessidades de 

formação do MST. A percepção da importância de uma formação política 
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atrelada à formação pedagógica é que poliniza a disposição de lutar entre 

aqueles que insistem em freqüentar as aulas no Assentamento Esperança 

a despeito de todas as adversidades. Para essas pessoas, a escola não é a 

única possibilidade de formação. O envolvimento em coletivos organizados 

lhes permite desenvolver a sociabilidade e uma formação ampla que abre 

muitos espaços e perspectivas. 

Hilderlândia Ferreira de Andrade aprendeu com seu pai a resistência 

à submissão como uma lição de vida, como ela mesma diz. E ressignificou 

este valor no envolvimento em práticas políticas, compreendendo a 

relação de exploração presente no trabalho no campo e construindo meios 

de superar a exclusão que parecia ser inevitável em sua vida.  

 

Meu nome é Hilderlandia. Meu pai foi de origem camponesa, sempre. A 
vida dele foi muito difícil, mas ele nos ensinou a trabalhar. Ele deixou essa lição 
que ele queria que a gente estudasse, mas que trabalhasse. Eu tinha vontade 
que ele fosse vivo pra ver… Ele dizia que foi criado sendo mandado e não queria 
que a gente fosse mandado por ninguém, porque é muito triste a gente ser 
mandado por alguém, sem querer. Por isso que ele dizia que não queria 
trabalhar de aluguel pra ninguém, pra não ser mandado. Foi uma lição de vida.  

Tudo começou a mudar quando eu fui a um encontro de jovens 
trabalhadores rurais. Fazia pouco tempo que meu pai tinha falecido. fui pro 
encontro mais três jovens da comunidade. E lá os jovens se apresentavam. E eu 
fiquei me perguntando por que a minha comunidade não tinha. Aí chegamos 
empolgados, criamos o grupo de jovens, mas um grupo de jovens muito 
religioso. O nome do grupo era ‘Emanuel’ que significa Deus conosco, da Igreja 
Católica. Aí, na luta, construímos o conselho comunitário. Isso foi em noventa e 
oito.  

Antes disso eu era uma pessoa muito… saia muito de casa não. Tinha 
muito medo. Eu não falava em telefone… meu irmão morava em Brasília e minha 
mãe ia falar com ele em Apodi [cidade do RN] e eu não ia porque não tinha 
coragem de falar. E foi a partir desse encontro do grupo de jovens que eu 
comecei a ser mais civilizada. A partir desse grupo de jovens eu comecei a ser 
colaboradora da CPT - Comunidade Pastoral da Terra. Participei de alguns 
eventos. Nessa época teve eleição no sindicato de Apodi, e eu fui participar. Eu 
fui coordenadora da comissão de mulheres do sindicato. Junto com a diretoria do 
sindicato eram eleitas as comissões compostas por dez mulheres e já no ato da 
eleição escolhia a coordenadora e eu fui a coordenadora. Foi um momento difícil, 
mas foi muito importante. Difícil porque eu não tinha muita prática, não sabia 
como fazer, tinha até uma menina da pastoral da criança lá de Umarizal [cidade 
do RN] e ela criticava muito, porque ela dizia: ‘Eu tenho dez anos de pastoral da 
criança... eu não sei por que que é você?’ Ficava criticando. Ela acabou não 
ficando na comissão. Eu fiquei na comissão, foi bom o trabalho nos 
assentamentos, nas comunidades, fiquei lá… Terminou o mandato de três anos, 
teve outra eleição, eu fiquei pouco tempo, que em primeiro de agosto de dois mil 
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e cinco eu vim pra equipe da CPT aqui em Mossoró. E desde então só veio coisa 
boa, em noventa e sete havia acontecido muita coisa ruim, fiz vestibular e não 
tinha passado.  

A cada vestibular era uma decepção eu achava que era porque eu não 
tinha capacidade, mas hoje eu compreendo que é o sistema quem exclui, que 
não dá oportunidade. Então pedagogia não era um curso que eu tinha vontade 
de fazer, eu sonhava em fazer geografia. Consegui passar, mas estou me 
identificando com o curso, é um curso muito abrangente, muito importante não 
só para ser educador, mas pra vida, até pra aprender a lidar com pessoas, com 
crianças. É um curso importante pra vida de qualquer ser humano.  

Então é isso, descobri que estudar é muito importante. Eu sou a única lá 
de casa, que está cursando um curso superior. São cinco filhos. Minha irmã foi 
até a oitava e meu irmão mais velho concluiu o segundo grau. Mora dois em 
Brasília [no Distrito Federal]. O mais velho estudou só até a terceira série, nunca 
aprendeu a ler. Ele conta que sofreu muito sem saber ler, queria tirar carteira de 
habilitação naquele sistema que o povo paga pra receber. Ele pagou várias vezes 
e nunca recebeu, até que foi pra uma escola de jovens e adultos que tem na 
igreja universal. Ele só foi pra escola… foi alfabetizado, então conseguiu passar 
na prova e hoje tem a habilitação dele. É isso que diz ao filho dele: ‘Estude, 
porque eu sofri por não saber ler.’ Assim, meu pai não estudava… meu avô não 
queria saber de nada do governo, dizia que filho dele não estudava em escola do 
governo, não deixava ele se matricular na escola do governo, porque não queria 
que os filhos dependessem do governo.  

 
 

É no envolvimento em práticas coletivas que Hilderlândia está 

compreendendo o contexto histórico e político da exploração dos 

trabalhadores a que seu pai e seu avô já se contrapunham de alguma 

forma. Esta formação política que ela vivencia enquanto militante de 

movimentos sociais contribui ao repertório de seus saberes e lhe permite 

participar do esforço coletivo de resistência à dominação. Em sua tese de 

doutorado sobre a formação política do MST, Irene Paiva (2003) estudou 

em que medida as práticas de formação deste movimento social 

contribuem na organização e na participação dos sujeitos em suas 

relações coletivas. A partir de seus estudos é possível considerar que a 

vivência nos movimentos sociais como coletivos fortes e organizados 

permite a produção de saberes da ação política e do dizer. O estudo 

aponta a importância para o MST de atrelar a escolarização à sua 

formação política, sendo estes dois instrumentos de formação tão 

importantes para o movimento quanto os processos de conquista da terra. 

Os dois elementos – escolarização e formação política - contribuem para a 
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sua autonomia ideológica e política na medida em que instrumentalizam 

os militantes para atuar nas atividades internas de organização e 

manutenção dos assentamentos e também nas relações externas com os 

órgãos de fomento no que diz respeito a financiamentos, capacitações, 

etc. As aprendizagens do discurso e da ação política servem como 

referências na convivência coletiva, nas relações internas e externas ao 

movimento e na própria subjetividade dos participantes do movimento 

que, assim como Hilderlândia, fortalecem na convivência coletiva os laços 

e a identidade política de ser Sem-terra. 

Os relatos destes trabalhadores rurais demonstram como no 

processo de busca pela formação escolar, saberes diversos foram se 

construindo: saberes da vida, da escola, práticos, políticos. E como eles 

foram se constituindo enquanto sujeitos de sua própria história, definindo 

e redefinindo sua identidade de trabalhadores rurais no meio do conflito 

entre ser e não ser do campo, hora reforçando sua identidade, hora 

escamoteando-a para garantir o acesso ao urbano. Foram muitas as 

experiências vividas e elas resultaram num baú de suas memórias em que 

se entrelaçam conquistas, desejos, frustrações, repressões, expectativas e 

devires.   

Na viagem cujo destino foi o encontro com meus interlocutores de 

pesquisa, o Grupo de Estudos da Complexidade – GRECOM da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN foi o ponto de 

partida, a estação que me permitiu refletir sobre o que e como é possível 

aprender com essas memórias e saberes. Ao me incluir na linha de 

pesquisa Estratégia do Pensamento e Produção do Conhecimento, do 

Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN, onde se insere o 

GRECOM, trazia na mala duas idéias construídas no meu percurso 

existencial e profissional: a primeira é que a diversidade de saberes 

significa, como princípio, a inexistência de uma hierarquia entre eles. 

Todos os conhecimentos produzidos em nossa história de vida são 

igualmente importantes e necessários a definição de quem somos. A 

segunda é que a escola tem papel fundamental como um dos espaços de 
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diálogo, respeito e consideração desta diversidade. As interlocuções 

construídas nos espaços formais e informais da Linha de Pesquisa me 

ajudaram a amadurecer estas duas idéias e reforçar a convicção da 

necessidade de respeito e assunção da identidade cultural (FREIRE, 1996) 

das pessoas com quem nos propomos a interagir enquanto pesquisadores 

e professores.  

Esta convicção me estimulou a arrumar a mala com cuidado e 

leveza de maneira a realizar a viagem com seriedade, porém prazerosa e 

ludicamente. Arrumando a mala para e durante a viagem fui pouco a 

pouco me aproximando e me apropriando das reflexões promovidas pelo 

GRECOM sobre um modo de produzir conhecimento que tenta recuperar a 

interação entre saberes diversos: ciência, tecnologia, literatura, mito, 

saberes da tradição. Fui compreendendo a necessidade de um fazer 

científico em que a racionalidade não embote as lentes da criatividade tão 

necessárias ao olhar para os fenômenos do que consideramos o real. 

Estamos localizados na bifurcação entre um olhar fragmentado sobre a 

realidade, na tentativa de entendê-la e uma nova maneira de olhá-la que 

contemple a religação dos saberes diversos. Esta religação exige de nós 

criatividade, pois implica a possibilidade de pensar o impensável, a 

liberdade para o pensamento ousar. Conceição Almeida (2001, p. 26) nos 

fala que “é preciso exercitar uma desestruturação das formas tradicionais 

de pensar o conhecimento, a ciência e o mundo, e, por conseqüência, 

produzir formas alternativas do fazer acadêmico”. E aponta que “é 

necessário ter como estratégia a manipulação das áreas de fronteira, 

produzir a comunicação entre disciplinas, introduzir o sujeito na 

observação, trazer para o plano nucelar dos debates e investigações as 

incertezas [  ]”. É necessário compreendermos a importância de permitir a 

expressão de desvios, ou seja, que para além do percurso traçado de 

antemão, possamos experimentar o novo. Este é o nosso maior desafio 

como pesquisadores: olhar para a realidade usando outras lentes além 

daquelas fornecidas pela ciência ocidentalizada. Resgatar e (re) encontrar 
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elementos da criatividade que a formação institucional pouco construiu em 

nós. 

Neste processo de reflexão sobre o paradigma científico estabelecido 

nos inserimos como sujeitos que embora forjados por ele, o 

questionamos. Às vezes vacilamos, retrocedemos, temos medo, mas 

prosseguimos buscando, tentando. Conceição Almeida (1998, p 23) ensina 

que “Não existem regras fixas, estradas sinalizadas, nem uma bússola 

para nos indicar o caminho. Haveremos de abrir a picada ao caminhar”. 

Um elemento enriquece este caminhar: o grupo. Existe um nível de 

construção do conhecimento e de reflexão teórica em cada um de nós que 

se amplia no coletivo. As trocas, os momentos formais e informais 

conferem grande valor às nossas reflexões e servem de amparo às nossas 

interrogações. Este suporte significa o apoio que permite não nos 

sentirmos sozinhos, isolados, mas fazendo parte de uma construção 

dialógica. 

Desde as primeiras interações no GRECOM fui percebendo que o 

meu fazer de pesquisadora-aprendiz não teria disponível nenhuma receita 

ou modelo a ser seguido. Que as construções teóricas e epistemológicas 

seriam delineadas no processo. As primeiras investidas na busca por 

interlocutores que facilitassem meu acesso ao pensamento da 

complexidade me levaram à aproximação com as narrativas 

autobiográficas como instrumentos de investigação e formação através, 

principalmente, da leitura da tese de doutorado de Elizeu Clementino de 

Souza: O conhecimento de si: narrativas do itinerário escolar e formação 

de professores e da dissertação de mestrado de Maria de Fátima Araújo: A 

fogueira do conhecimento: religação de saberes e formação. Os dois 

trabalhos contendo ricos exemplos de religações de saberes. Neles os 

autores lançam mão de relatos biográficos como instrumentos de 

investigação e formação. A leitura dos dois textos fortaleceu a idéia de 

resgatar as memórias dos alunos do Projeto Pedagogia da Terra/UERN 

através do trabalho com narrativas.  
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A vivência do Seminário Histórias de vida e formação, ministrado 

pela Professora Maria da Conceição Passeggi, oferecido pelo Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFRN, entre agosto e dezembro de 2006 

consolidou o desejo e a convicção de abordar as narrativas autobiográficas 

como instrumentos de investigação. O trabalho com histórias de vida 

significou para mim a possibilidade de resgatar subjetividades, maneiras 

diferenciadas de ver o mundo e os fenômenos que envolvem a vida dos 

homens. Quando se considera que as pessoas têm sempre algo a dizer de 

si e do seu lugar, que este dizer implica em saberes que lhes são próprios 

e que elas constroem pessoal e coletivamente durante seu percurso 

existencial, esta ferramenta de produção do conhecimento se amplia e 

adquire forte significado.  

Utilizar o resgate de memórias como instrumento de produção do 

conhecimento é um contributo à educação do ponto de vista ético, da 

valorização do passado, da construção de uma postura de educador que 

valoriza a história e os saberes dos alunos, a diversidade e o resgate da 

identidade e da auto-estima. A abordagem das histórias de vida permite a 

mobilização de saberes e valores. É um instrumento que possibilita aos 

educandos o resgate de seus saberes na relação de ensino e 

aprendizagem. As narrativas circunstanciam a história de vida de cada 

um, significam a valorização das pessoas, o que tem sido ignorado por 

muitos programas de formação. A autobiografia como estratégia, como 

instrumento de investigação e formação e como mobilizador de saberes é 

um campo de pesquisa rico de possibilidades. 

Refletir sobre a importância das narrativas como possibilidade de 

resgate de saberes permitiu que eu situasse meus interlocutores no 

contexto das relações sociais em que estão inseridos, mas sem me 

distanciar de sua subjetividade. A recuperação da auto-estima individual 

transforma as pessoas, pois as verdadeiras mudanças têm sua origem no 

interior de cada indivíduo. Para Conceição Passegi (2006) “A narrativa 

autobiográfica é um palimpsesto, aonde o narrador vai se reescrevendo 

sobre seu eu anterior, apagando ou realçando as marcas que ali encontra, 
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dando-lhe novos significados.” O trabalho com narrativas autobiográficas 

e biográficas permite mobilizar a subjetividade e a intersubjetividade 

como suporte para a interpretação do mundo e da vida.  

Para Marie-Christine Josso (2004), as experiências existenciais boas 

ou ruins contribuem para o conhecimento de si, de maneira que o 

resultado da história de vida é a emergência de um sujeito que aprende 

consigo mesmo, que se descobre capaz de aprender. Estas reflexões 

falam muito para mim. Durante todo o decorrer da realização do mestrado 

vivi a dialógica entre o sofrimento causado por perdas no âmbito de minha 

vida familiar e grandes conquistas asseguradas pelo envolvimento num 

grupo de pesquisadores comprometidos com a ética da vida. Esta 

experiência me permitiu tecer reflexões sobre o sentido do estar vivo e 

me estimulou a tomar minha própria história de vida como ponto de 

partida e inspiração para me aproximar dos saberes que me propus a 

investigar. Gaston Pineau (1999) aponta como uma das quatro condições 

de utilização ótima das histórias de vida como experiências de 

aprendizagem, o princípio iniciático: a importância do mediador, aquele 

que dialoga com os narradores, narrar a sua própria história antes de 

acompanhar outros a fazê-lo: “Apenas um frente a frente com sua própria 

vida permite abordar o frente a frente com os outros e efectuar um 

caminho formador com eles”. (PINEAU, 1999, p. 347). As experiências 

que vivi neste processo foram ricas fontes de aprendizagens sobre mim e 

sobre o mundo, sobre o sentido de estar no mundo e me permitiram uma 

aproximação mais sensível com os que estiverem narradores no decorrer 

da pesquisa. Isto porque as histórias de vida revelam momentos de 

profundas mudanças na forma de compreender a vida e de se conduzir na 

incerteza. Através da reflexão e auto-reflexão, é possível conhecermos a 

nós mesmos e, conhecendo-nos, conhecer e compreender melhor o 

mundo que nos cerca em sua complexidade. 

O trabalho com narrativas auto-sócio-biográficas como senha de 

acesso e compreensão dos saberes inscritos nas memórias dos alunos do 

Projeto Pedagogia da Terra/UERN implicou em dois desafios. 
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Um deles foi a dificuldade em garantir que os participantes da 

pesquisa organizassem e sistematizassem os conhecimentos construídos 

sobre si mesmos. Enquanto pesquisadora, tendo meu tempo demarcado, 

o que me foi possível fazer foi organizar e tentar compreender as histórias 

de vida que eles escolheram compartilhar naqueles agradáveis encontros 

acreditando que, como professora, poderei retomar este processo 

posteriormente.  

 

 

O outro desafio diz respeito ao terreno pantanoso que envolve o 

trabalho com narrativas. Boris Cyrulnik (2005, p. 42) fala do caráter 

terapêutico que as narrativas de vida podem suscitar: “a narrativa permite 

remendar os pedaços de um eu dilacerado”. Organizar as lembranças e 

escolher as palavras para explicitá-las ajuda a ressignificar as emoções 

vividas, colocando-as no nível da narrativa. Nesta perspectiva, a prática 

de narrar experiências vivenciadas se localiza um campo de vizinhança 

com os processos de resiliência, com a capacidade de transformar a 

narrativa de um traumatismo vivido em mito e assim superar o 

traumatismo pouco a pouco. Para a abordagem das histórias de vida 

(JOSSO, 2004; PINEAU, 1999; PASSEGGI, 2006; SOUZA, 2004) a 

narrativa significa um rico instrumento de investigação e formação que 

implica na elaboração de interpretações sobre si mesmo e sobre o mundo. 

Não tive a pretensão de usar esta ferramenta metodológica como 

instrumento terapêutico. Quis ajudar a vir à tona os saberes inscritos nas 

memórias das pessoas com quem dialoguei e promover uma reflexão 

sobre sua importância para o processo de formação que estão vivendo. 

Tendo encontrado o valor das narrativas como instrumentos de 

formação e o pensamento complexo e o diálogo como caminho e 

ferramentas do caminhar, faltava conhecer o Piató, sítio arqueológico 

onde o GRECOM nutre suas reflexões sobre os saberes da tradição. Este 

lugar de novas aprendizagens iria se tornar, sem que eu soubesse, mais 

uma viela na viagem do método como estratégia. 
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  (Grupo Universitário de Aquarela e Pastel – GUAP, NAC/UFRN) 

 

Em minha aproximação com as discussões sobre o resgate e a 

valorização dos saberes da tradição, a leitura do livro Lagoa do Piató: 

Fragmentos de uma história, de Conceição Almeida e Wani Pereira (2006), 

sintetizou as informações que recebia acerca da experiência do grupo em, 

assumindo a postura epistemológica da ‘troca de saberes’, tentar religar 

ciência e tradição. O artigo Previsões do tempo: ecossistema e tradição de 

Conceição Almeida (2002) corporificou a imagem que eu fazia do 

‘intelectual da tradição’ Francisco Lucas da Silva, inspirador e uma das 

fontes epistemológicas das reflexões tecidas por Conceição Almeida no 

livro Complexidade e Cosmologias da Tradição (2001, p. 56). A vizinhança 

direta entre meu universo de pesquisa e os estudos desenvolvidos pelo 

GRECOM na Lagoa fizeram com que, ao final do mestrado começasse a 

freqüentar aquele lugar. A leitura dos artigos Alegria matuta de Ednalda 

Soares (2006) e Por uma ecologia das idéias de Wyllys Farkatt (2006), 

narrando a experiência dos autores em ir à Lagoa pela primeira vez, 

conhecer um Piató que já haviam pintado em seus imaginários, 

alimentava o meu próprio imaginário com lugares, pessoas e situações 
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muito próximas das que eu vivi na minha infância como filha de 

trabalhador rural daquela região. Minha chegada, portanto, significou um 

misto de identificação com pessoas, modos de vida, ambientes e um 

encantamento em conhecer um lugar tão rico de belezas naturais, 

escondido ali, separado do mundo pela dificuldade de acesso e, ao mesmo 

tempo, tão próximo de Mossoró, lugar onde moro desde que me tornei 

professora da UERN.  

O Rio Açu é, no meu imaginário, uma grande vereda que liga o Piató 

à ilha onde vivi minha meninice. Esta centelha de imaginação embalou o 

passeio de barco pela Lagoa, a visão dos baobás à sua margem, a visita 

ao casarão centenário e suas histórias fantásticas. No passeio pela lagoa, 

enquanto tentava dominar o timão e guiar o barco ‘pelas estradas de 

água’, conversamos, eu e Chico Lucas sobre fazer barcos e ensinar. Nas 

veredas da vida um fazedor de barcos, assim como um professor com 

seus alunos, deixa levar um pedaço seu em cada barco que faz. Chico 

Lucas é um veredeiro, pescador e fazedor de barcos. Aprendeu fazendo, 

experimentando, fez o primeiro para ele, depois começou a receber 

encomendas. Faz os barcos ‘de tudo quanto é pescador da região’. Meu 

primeiro contato com este verdadeiro intelectual da tradição me permitiu 

ver o homem, no interior do mito que eu havia construído sobre sua 

pessoa. Um homem simples, autêntico, no que se refere a viver a partir 

da utilização plena dos sentidos. Criativo e original na leitura do ambiente 

e dos fenômenos do seu lugar e na interlocução com os saberes que a ele 

chegam através do GRECOM, de seus pesquisadores e da leitura do 

Lunário Perpétuo a que está sempre se referindo. 

Naquele lugar tranqüilo, a todo o momento, saberes se encontram, 

dialogam. Às vezes se esbarram, se chocam, muitas vezes se sublimam 

uns aos outros em atitudes, gestos de reverência, respeito. O diálogo é 

manso, ao sabor das horas, embalado pelo vento que corre. Algumas 

vezes os saberes se distanciam, noutras se complementam. Um único 

elemento destoa deste saudável confronto: a mídia televisiva. Neste 

ambiente dialógico, vez em quando alguém se afasta das rodas de debate 
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para acompanhar a senhora dona mídia: saber a última notícia, assistir a 

o lance mais dramático da novela, ver a última novidade do cinema3. E 

depois volta à roda ou ao trabalho, deixando-a com os poucos 

interlocutores por ela mais fortemente seduzidos. Nem compete com o 

rádio de pilhas que, na sua calma de objeto pendurado na parede do 

corredor da casa, contempla aos passantes com música, informação e ‘dá 

as horas’ sem exigir fidelidade absoluta.  

Há qualquer coisa de mágico neste encontro que se inaugura cada 

vez que o GRECOM vai ao Piató. Há uma interlocução, ou melhor, milhares 

de pequenas interlocuções que envolvem toda a família de Chico Lucas, 

cada um a seu modo. Dona Maria, a esposa, e as filhas, sempre ocupadas 

com os afazeres domésticos, mas atentas aos diálogos e acontecimentos. 

As crianças, com sua curiosidade e criatividade peculiar, se deslocando 

com tanta rapidez de um lugar para outro que parecem estar em todos os 

lugares ao mesmo tempo. Os rapazes, com sua presença tímida, porém 

ávidos por um dedo de prosa. A vizinhança, que acompanha tudo de 

longe, como cúmplices naquela interlocução. Aquele rincão, que ainda se 

preserva por estar escondido, tem muito a ensinar aos que se 

interessarem mais do que com a singela beleza natural prestes a virar 

atração turística. Em seu livro A natureza me disse, Chico Lucas (2007, 

p.21-23) anuncia frases pequenas e fortes que têm muito a ensinar sobre 

a relação entre a ciência e os outros saberes: “tudo que a ciência 

descobre, a natureza já ensinou há muito tempo”. Sobre o ser e o estar 

no mundo: “Cada região é cada região, cada ser humano é cada ser 

humano, cada cabeça é um mundo e estamos conversados”. Sobre 

filosofia, é ainda este sábio que diz com pertinência e ousadia:”‘O que é a 

filosofia? Eu vejo a filosofia em todos os setores do conhecimento, da 

sabedoria. Cada um em seu lugar tem sua filosofia.” 

   

                                                 
3 De manhã, bem cedo, antes mesmo do café, os rapazes já assistiam ao filme BOPE: 
tropa de elite do diretor José Padilha, feito em 2007. Com um detalhe: o filme ainda não 
havia sido lançado no cinema, mas estava disponível a quem o procurasse no mercado 
da pirataria. 
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Os ensinamentos de Chico Lucas, sua sensibilidade e seu sentido de 

solidariedade com memórias e saberes ameaçados de serem subsumidos 

alimentaram mais ainda minhas convicções e reflexões. Há uma urgência 

em contribuir para que os saberes mais sensivelmente próximos à terra e 

à vida sejam preservados. E isto pode acontecer através da construção de 

uma estrada dialógica que religue ciência e tradição. A educação e a 

pedagogia têm muito a ajudar neste sentido.  

A convivência no GRECOM me faz refletir que o necessário 

distanciamento epistemológico com o qual é possível olhar o que 

consideramos a realidade e compreendê-la na sua totalidade e 

complexidade não deve negar a subjetividade necessária a esse olhar. 

Compreendo que esses saberes possuem um construto que lhes é próprio, 

que resultam da bifurcação entre saberes diversos com os quais convivem 

e dos quais em pequena ou grande escala se apropriam, por saber ou por 

saber dizer, na prática ou no discurso. Que comportam, em maior ou 

menor escala, aqueles saberes construídos junto a seus grupos de 

pertencimento originários, resultantes de uma ligação mais sensível com a 

realidade, a natureza, os fenômenos, o mundo. E que também comportam 

saberes mestiços, transformados nas e pelas diversas experiências que 

construíram em suas vidas. A visão do método como estratégia me 

colocou como co-participante da viagem rumo a estas memórias e 

saberes. Todos juntos participamos da experiência de ‘reinvenção de nós 

mesmos’ através de nossos relatos auto-sócio-biográficos. Sem 

delimitações prévias, o caminho a ser seguido foi construído 

coletivamente. 

Compartilhar este momento em que os saberes construídos nas 

histórias de vida se confrontam com o saber acadêmico confere 

originalidade e responsabilidade ímpar às minhas reflexões e contribuições 

teóricas. Em um artigo sobre a ética da complexidade, da cumplicidade e 

da (com)paixão, Conceição Almeida (1998) usa a metáfora do viajante 

que prepara sua mala para a grande viagem rumo ao século que se inicia 

e diz da necessidade de leveza para que a mala possa ser transportada 
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sem cansar o viajante. Assim eu me senti durante o percurso da 

construção desta dissertação: um viajante em busca de meu encontro 

com os ideais de resgate e valorização de esperanças, sonhos e projetos 

de um mundo melhor materializado pela aproximação com estas pessoas 

e suas memórias e saberes. Procurei para minha mala a leveza que me 

permitisse viajar de forma suave para que nosso trajeto pudesse ser 

lúdico e prazeroso, porém rigorosa de maneira a respeitar meus 

companheiros de viagem. 
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A mala, um método como estratégia. 
 

 

 
 
Em seu diálogo, o pensamento complexo não propõe um programa, mas um 
caminho (método) no qual ponha à prova certas estratégias que se revelarão 
frutíferas ou não no próprio caminhar dialógico. O pensamento complexo é um 
estilo de pensamento e de aproximação à realidade. Nesse sentido, ele gera sua 
própria estratégia inseparável da participação inventiva daqueles que o 
desenvolvem. É preciso pôr à prova metodologicamente (no caminhar) os 
princípios gerativos do método e, simultaneamente, inventar e criar novos 
princípios. (Edgar MORIN, 2007a, p. 31) 
 

 

A gente só conhece o campo, andando ele todo. Não é com um dia só que a gente 
arruma a bagagem do tempo inteiro. (Francisco Lucas da SILVA, 2007, p. 23) 
 
 
Quando a senhora chegou com a mala eu jamais imaginei que fosse aquela 
surpresa que me encantou. Eu fiquei imaginando: Que mala é essa?! O que será 
que tem aí? Será que ela trouxe a roupa dela nessa mala? Não, mas a professora 
com uma mala dessas?! Não combina com ela. O quê tem a ver essa mala com a 
professora?! Será que ela veio de viagem com essa mala? Será que a roupa dela 
tá lá dentro? Depois eu entendi que era uma viagem ao passado. Quando a gente 
viu aquelas coisas (dentro da mala) eu voltei ao meu tempo de criança: quem 
tinha mala era gente mais chique porque a gente guardava roupa era em caixas. 
Dificilmente, hoje em dia, alguém carrega uma mala daquelas, é uma raridade. 
(Maria do Socorro Custódio CARVALHO, aluna do Projeto Pedagogia da Terra da 
UERN) 
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Os caminhos e o caminhar 

  

 

No trajeto da nossa vida estamos sempre experimentando diversas 

viagens. Em cada parada, porto ou estação, encontros e desencontros nos 

permitem acumular uma bagagem de experiências que vão sendo 

registradas em nossas memórias e nos permitindo ser as pessoas que 

somos e compartilhar saberes diversos construídos durante nossa história 

de vida. Nesta parte do texto quero falar da viagem que me permitiu ir ao 

encontro dos alunos do Projeto Pedagogia da Terra da UERN, fazendo e 

refazendo junto com eles a mala na qual fomos colocando memórias e 

saberes de filhos de trabalhadores rurais que vieram à cidade em busca 

de escolarização.  

A construção desta pesquisa significa uma modesta contribuição à 

produção do conhecimento que se propõe a religar saberes diversos. A 

contribuição é recíproca porque ao mesmo tempo em que fui lendo, 

ouvindo, aprendendo a importância e a necessidade de participar da 

construção de uma ciência mais abrangente e complexa, fui-me 

interrogando sobre como fazê-lo. Há um grande desafio lançado para nós, 

pesquisadores-aprendizes deste grupo: construir estratégias de ação que 

ponham em prática e exercitem as proposições que para nós são tão 

caras. Até porque o pensamento complexo não tem um protocolo de 

questões e categorias. Não existem receitas prontas de como agir. Por 

isso, o percurso da construção desta dissertação se deu no sentido de 

como realizar uma idéia de pesquisa que exercitasse a possibilidade de 

utilizar o método como estratégia.  

Edgar Morin (2007a) aponta a oposição entre programa e estratégia. 

Para ele um método organizado como um programa predeterminado 

opera pela repetição de passos que ignoram as emergências, os 

imprevistos. Diante do risco, do obstáculo e do erro, o programa propõe 

etapas esquematizadas que os evitem ou camuflem. Para isso lança mão 

do controle e da vigilância. Já o método como estratégia vê a si mesmo 
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como um caminho em que são experimentadas certas estratégias que o 

próprio caminho mostrará serem frutíferas ou não. Diante do imprevisto e 

da emergência, a estratégia improvisa e inova. Sem temer o erro, tira 

proveito dos riscos, da diversidade. E utiliza todas estas características 

para, no processo, ir construindo-se e construindo conhecimento a partir 

de sua ação. 

Inspirado e fundamentado nestas idéias, meu trabalho é uma 

tentativa de vivenciar a construção da ciência da complexidade, do ponto 

de vista da pesquisa, no sentido de privilegiar o método como estratégia, 

conjuntivo, que religa, que contextualiza. O fazer desta pesquisa tentou, 

numa aposta teórica, ao invés de trazer categorias determinadas a priori, 

privilegiar a construção em seu processo.  Ou seja, algumas noções 

iniciais me guiaram na definição de senhas de entrada que ajudassem a 

vir à tona os saberes inscritos nas memórias dos meus interlocutores. E, a 

partir das memórias que eles trouxeram e desejaram explicitar, fui 

construindo reflexões sobre seus saberes. Partindo de minha experiência 

pessoal, me dispus a perguntar sobre o caminho percorrido por eles do 

campo à cidade em busca de escolarização. No processo de construção 

destas reflexões fui-me reconhecendo e conhecendo o construto teórico 

que representam estes saberes.  

No El Método in Vivo, Edgar Morin (1995, p. 188-197) chama a 

atenção dos pesquisadores de campo para que dêem mais atenção à 

exceção e ao desvio, minimizando o argumento único, porque às vezes 

são eles que oferecem reflexões novas à ciência ou à escola. Ele alerta 

que não devemos tentar captar somente os equilíbrios do que vemos 

como realidade, pois existe uma dialética entre equilíbrios e contradições.  

 

[  ] Aquello que era rechazado como insignificante, 
imponderable o estadístiicamente minoritário, aquello que 
perturba la estructura o el sistema, todo eso para nosotros 
es extremadamente significativo como revelador, 
desencadenante, enzima, fermento, vírus, acelerador, 
modificador... (MORIN, 1995, p. 189) 
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Para o autor prospecção e reflexão andam juntas. O conjunto das 

hipóteses sobre um determinado fenômeno não pode ser estabelecido 

num momento anterior à investigação. A própria investigação é que 

tornará possível que pouco a pouco elas sejam identificadas. Será 

adaptando-se às circunstâncias e emergências, sem rigidez, que a 

investigação irá estabelecendo o rigor necessário ao pensamento. A 

dialogia entre flexibilidade e rigor científico implica na descrição 

pormenorizada do fenômeno, porém elegendo os detalhes significativos. 

Na preocupação com as idéias gerais, mas sem perder o foco nas 

singularidades e nas realidades concretas.  

Edgar Morin faz tais ponderações a partir de suas experiências 

pessoais como pesquisador. Ao lê-lo me senti instigada a vivenciar 

também um percurso que me ensinasse como atuar de maneira a aliar 

sensibilidade, criatividade e seriedade no meu fazer-me pesquisadora. 

Aceitei o desafio de viver a construção de um método a posteriori. Fui 

delimitando e estabelecendo estratégias e sendo levada por elas. Sempre 

alerta para acompanhar o que dava certo e onde precisava fazer ajustes, 

adaptações, atenta às bifurcações, às retroações e as dialogias. 

Quando a idéia de resgatar os saberes inscritos na memória dos 

alunos do Projeto Pedagogia da Terra/ UERN amadureceu, começou a se 

delinear para mim o desejo de usar dispositivos de evocação de 

lembranças que unissem racionalidade e emoção. Desde que comecei a 

pensar sobre a idéia do método como estratégia, fui entendendo que este 

significa ter alguns pontos de partida que ajudam a definir os caminhos 

por onde podemos trilhar na produção dos dados da pesquisa. Num 

domingo pela manhã, primeiro de maio de 2007, imediatamente após 

acordar, me veio à cabeça - sistematização dos dias em que ela foi se 

gestando - a estratégia de aproximação e abordagem que queria utilizar 

com esses alunos. A princípio, conduzida pela prática de professora, 

produzi um esquema padronizado contendo objetivos, instrumentos e 

metodologia da ação. Sentindo-me incomodada com um material tão 

formal, resolvi fazer um texto descritivo de como imaginava a abordagem 
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junto ao grupo da pesquisa. As reflexões emergentes que foram sendo 

construídas por mim ajudaram a entender que qualquer artifício que eu 

usasse estaria marcado pela incerteza do produto final. Fragmentos 

dessas reflexões podem ser lidos a partir do parágrafo a seguir, cujo 

tempo de escrita corresponde ao momento do planejamento da viagem. 

As narrativas autobiográficas são estratégias de produção do 

conhecimento que permitem às pessoas que as vivenciam olharem para si 

mesmas e resgatarem de suas reflexões e auto-reflexões, saberes que 

possibilitam aprendizados sobre a vida e o mundo em que vivem a partir 

da aproximação entre razão e sensibilidade. Foi a partir desta centelha de 

pensamento que comecei a construir uma proposta de ‘intervenção’ a que 

estou chamando de roda de conversa e que quero promover com os 

alunos do Projeto Pedagogia da Terra da UERN, dentro da minha 

pesquisa, no intuito de ajudá-los a resgatar suas memórias. As atividades 

da roda de conversa podem facilitar o resgate de memórias, através da 

evocação de lembranças em que estejam presentes emoção e reflexão. 

Penso que isso é importante para que as memórias flluam melhor. 

Pretendo, pois, criar uma situação e um ambiente propícios a que as 

emoções possam aflorar nas narrativas. 

Com a roda de conversa quero promover reflexões que envolvam as 

categorias que estou usando para pensar sobre seus saberes: o mixer do 

urbano e rural neles; a importância da história dos seus pais para sua 

maneira de ler o mundo e de viver; e a importância de estar no curso. 

Penso que estes três aspectos estão inter-relacionados no seguinte 

sentido: eles são trabalhadores e filhos de trabalhadores rurais que vivem 

a transição entre zona rural e cidade, em busca da escolarização. É 

importante entender em que sentido a sua história e de seus pais lhes diz 

sobre seus saberes, sua maneira de ler o mundo e de viver. Acredito que 

suas experiências de leitura do mundo acontecem na bifurcação entre 

saberes excessivamente industrializados e urbanizados. Com o resgate 

eles podem refletir sobre as mudanças, transformações e o que se 

mantém dos saberes produzidos em seu percurso existencial. Sobre a 
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importância de estar no curso, há que ter um vínculo com isso também, 

afinal a pesquisa é em educação, com alunos de um curso de Pedagogia.  

Insisto neste tema porque eles já fizeram referência a ele no texto 

produzido na oficina que vivenciamos no início do curso, a partir do tema 

Quem sou eu? Inclusive evocando, sem que eu sugerisse, a participação e 

importância do pai ou da mãe, ou dos dois para este momento de sua 

história de vida.  

Minha intenção com a roda de conversa é tentar captar como vivem 

e sentem este processo. Construir um diálogo sobre essas categorias é 

importante, mas penso que não será perguntando, diretamente, que eles 

vão externar suas reflexões sobre. Acho que posso encontrar isso em suas 

falas, mas tenho que provocá-los para que isso flua. Pensei várias 

estratégias. Para começar, fazer uma brincadeira conhecida de todos, 

para integrar o grupo e relaxar. Depois da brincadeira, trazer uma mala 

de madeira com vários objetos: cordel, celular, pião, rádio de pilha; mp3, 

livro, fotos, caneca de ágata, lambedor. Estou apostando que o dispositivo 

da mala, bastante metafórico, vai permitir que surjam boas reflexões. 

Para tanto, a escolha dos objetos e das palavras será muito importante, 

por isso penso em fazer uma visita a feiras livres daqui de Natal e de 

Mossoró para ver se capturo algumas idéias bem significativas. Porque a 

feira tem essa característica de unir num mesmo lugar diversos objetos 

carregados de significado sobre a vida daqueles que a freqüentam. 

Na escolha dos objetos como dispositivos de apreciação estética e 

produção reflexiva, corro o risco de estar induzindo muito a reflexão para 

o que pretendo argumentar em minha tese. Mas, de qualquer forma, 

preciso de um norte, tenho que ter algo em mente para chegar aonde a 

pesquisa apontar, considerando o processo e o produto da sua dinâmica. 

É assim que eu entendo o método como estratégia, não como programa: 

ter clareza de algumas possibilidades que a pesquisa proporcionará e, 

principalmente, da necessária flexibilidade para perceber os caminhos que 

o processo vai trilhando e seguir neles e com eles. Neste caso da dinâmica 

com a mala, preciso ter clareza da função dos objetos e das provocações, 
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escolhê-los bem, porém, sabendo que o rumo da prosa quem vai dar é o 

grupo em sua interação. Vou precisar unir às estratégias um pouco de 

intuição. 

A estratégia que pensei foi cada pessoa vasculhar a mala, escolher 

um objeto e criar uma forma de apresentá-lo para o grupo. Acho que será 

mais rico e proporcionador da fruição e da fluidez se as pessoas forem 

estimuladas a escolher várias formas de expressão que não só a palavra. 

Poderá ser através da mímica, do desenho, da dramatização, ou de outra 

forma que elas venham a sugerir na hora. Essa estratégia pode ajudar a 

unir elementos racionais e simbólicos, razão e sensibilidade. Em seguida a 

este primeiro momento de apresentação, não necessariamente 

verbalizada, virá o relato. O interessante é que neste momento as 

pessoas, ‘contaminadas’ pela emoção evocada na interação com os 

objetos, tragam à tona suas reflexões sobre o tema. 

Para que isso aconteça é fundamental pensar que tipo de 

provocação poderei estar fazendo para desafiá-los a expor os objetos 

escolhidos. Uma alternativa é pedir-lhes que façam uma relação daquele 

objeto com a sua infância, ou com a de seu pai ou sua mãe, ou com a sua 

transição existencial campo cidade. Talvez os próprios objetos, se bem 

escolhidos possam, eles mesmos, evocarem esses temas e eu só dê um 

reforço. Só não sei ainda que tipo de provocação eu posso fazer: lançar 

perguntas? Colocar perguntas sínteses na mala? Promover chamamentos 

metafóricos?  

Outra possibilidade seria incluir uma produção escrita, mas não 

acho interessante por duas razões: a primeira é que já fizemos uma etapa 

com textos escritos; depois há o risco de, por ser na universidade, eles se 

sentirem impelidos à escrita acadêmica e deixarem escapar as emoções 

construídas na dinâmica da mala. Quando da oficina, isso aconteceu um 

pouco, entre os alunos vinculados à FETARN, principalmente. Os 

vinculados ao MST se preocuparam mais com o que iam dizer. Talvez isso 

se deva à sua prática de participação coletiva, ainda não sei. Só sei que 

esse é mais um diferenciador entre os dois grupos. Será que estou diante 
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de uma emergência? Uma situação que foge ao esperado? Se for assim, 

como olhar para ela? Vou pensar. 

Também pensei em utilizar a música como dispositivo para 

despertar emoções e sentimentos e promover reflexões. A idéia era ouvir 

e apreciar as músicas. Trazê-las para dar a liga entre os três temas: o 

mixer do urbano e rural neles; a importância da história dos seus pais 

para sua maneira de ler o mundo e de viver; e a importância de estar no 

curso. A princípio, de forma bem incipiente, cheguei a pensar em algumas 

que evocassem a figura do pai (Pai, de Fábio Júnior e Meu querido, meu 

velho, meu amigo de Roberto Carlos); e nas Parabolicamará, de Gilberto 

Gil e Lamento Sertanejo, dele e Dominguinhos para promover a reflexão 

sobre a inter-relação rural e urbano. 

Sobre a Parabolicamará, achei que ela poderia suscitar a discussão 

sobre que hoje não é mais possível separar rural e urbano. A referência à 

antena parabólica serviria como uma metáfora daquilo que todas as 

pessoas, estejam onde estiverem, têm ou querem ter: a ligação com o 

mundo. A música fala, a meu ver, das mudanças, da globalização, de 

como o acesso que se tem hoje à informação, aproxima, mas também 

distancia as pessoas. Não necessariamente está falando de campo cidade, 

mas pode permitir a seguinte reflexão: as mudanças que acontecem em 

nossa vida podem provocar diversos efeitos. Os alunos do curso vivem 

essa dinâmica de lidar com a terra, com o arado, ter uma moto, um 

celular. E eles não querem o modo de vida mais recluso de seus pais. A 

minha opinião é que tem todo sentido eles pensarem assim. Não se trata 

de rejeitar novas possibilidades, mas de conviver com a diversidade de 

possibilidades que a vida atual oferece, inclusive com os saberes 

construídos na relação com a terra. A música Lamento Sertanejo de Gil e 

Dominguinhos, por outro lado, fala da pessoa que está longe da zona 

rural e que não se encontra na cidade, nas coisas da cidade. Está até um 

pouco triste, muito melancólica. Na parabolicamará, não existe esta 

tristeza, até porque as fronteiras são outras. A fronteira pode ser a 

impossibilidade de acesso aos bens culturais e financeiros da atualidade, 
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mas não é mais a anterior, de meu tempo de menina, que queria comer 

maça e uva e só tinha disponíveis as frutas da terra, hoje tão mais 

valorizadas do que naquele tempo. Como minha preocupação está em 

garantir um equilíbrio entre desafiá-los e permitir a fluidez espontânea de 

suas emoções e memórias, acho que será mais interessante provocar as 

reflexões com o dispositivo da mala. Então posso usar as duas músicas: 

Parabolicamará e Lamento Sertanejo nas minhas reflexões teóricas, no 

meu texto, dialogando com as reflexões produzidas por eles na roda de 

conversa. 

Com relação às músicas que evocassem a figura do pai fiquei, a 

princípio, um pouco sem saber como introduzir este tema. Existia mais 

uma preocupação minha em estimular suas falas sem forçá-los. No 

entanto, não havia me dado conta ainda que a música, dependendo de 

qual for escolhida, pode suscitar alguns tipos específicos de emoções nem 

sempre significativas. Vejo agora que corro o risco de ficar num nível 

apenas superficial, conduzindo a alguns tipos uniformes de emoções e, 

assim, posso estar fragmentando a vivência ao invés de estar juntando 

dispositivos racionais e sensíveis, que é a minha intenção. Na verdade, 

não estava bem segura de como usaria a música como dispositivo de 

evocação de emoções e reflexões sem correr o risco de quebrar um pouco 

do ritmo iniciado com a brincadeira e continuado com a mala. Como quero 

algo que integre os três dispositivos (brincadeira, mala e música), uma 

possibilidade é inserir na mala um equipamento que permita a execução, 

durante todo o decorrer da dinâmica, de uma música instrumental que 

contribua à fluência das emoções. 

Penso que fazer uma ciência que religue razão e sensibilidade é o 

grande desafio de todos os pesquisadores comprometidos eticamente com 

a construção de um mundo melhor. É um desafio porque, a despeito da 

insatisfação com modelos de produção do conhecimento que fragmentam 

e contribuem à manutenção de desigualdades, nossas estratégias e 

nossos instrumentos ainda estão sendo feitos por nós enquanto 

experimentamos, tropeçamos, retrocedemos, mas também nos 
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estimulamos a prosseguir experimentando. Vivemos este rico e 

assustador momento da transição entre um modelo de olhar a realidade 

que não responde mais às nossas necessidades e uma nova maneira de 

olhá-la com lentes da racionalidade que não embotem as lentes da 

criatividade tão necessária a este fazer. Acredito que este exercício de 

construção de estratégias de pesquisa que estou vivenciando se encontra 

neste ínterim (poderia dizer bifurcação?) e me sinto assustada, porém 

eufórica e desafiada a fazê-lo. 

As reflexões acima, produzidas no momento do planejamento, me 

ajudaram a entender que usando apenas instrumentos de pesquisa mais 

diretivos eu não garantiria que as emoções viessem à tona e fluíssem em 

seus relatos. Queria olhar para seus saberes de maneira que a 

racionalidade não embotasse as lentes da criatividade. O primeiro grande 

desafio gerado pela tentativa de uma aproximação mais cuidadosa foi de 

cunho epistemológico: a dificuldade em entender a relação de pertinência 

entre as idéias que tomava como pressupostos em minha pesquisa. Nas 

reflexões produzidas no planejamento, me refiro ao que chamo mixer 

entre urbano e rural e ao significado de estar no curso, chamando de 

categorias o que, na verdade, são modos de olhar para as idéias centrais 

que elegi para me aproximar deste objeto cognoscível: os saberes 

diversos inscritos nas memórias dos alunos e a abordagem das suas 

historias de vida.  

Outro desafio, este de cunho metodológico, foi como me comportar 

diante de uma emergência, como olhar para uma situação diferente do 

esperado. Durante todo o decorrer da pesquisa muitos dilemas foram 

surgindo e fui procurando compreendê-los como emergências e criando 

alternativas para solucioná-los, mas também os tomando como 

importantes objetos de reflexão. Um desafio presente nesse momento do 

planejamento da ação foi o dilema sobre como introduzir a música como 

instrumento de motivação ao afloramento de memórias. A abordagem 

com música parecia para mim, naquele momento, imprescindível. Porém, 

fui pouco a pouco ampliando minhas percepções sobre a música e seu 
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significado e percebendo que não havia necessidade de introduzir canções 

populares para garantir a evocação de lembranças acionadas pelo sentido 

e sensibilidade da audição.  

Em síntese, as reflexões que fui tecendo ao longo do processo da 

pesquisa foram me ajudando a entender melhor as bases epistemológicas 

e metodológicas da minha ação enquanto pesquisadora. Estimulada e 

alimentada pela idéia de utilizar o imaginário e me introduzir no universo 

das metáforas, mas sem me afastar de um olhar mais pedagógico, 

estruturante da abordagem junto a essas histórias de vida, decidi arrumar 

a minha própria mala para a viagem. A seguir descrevo esta experiência. 

Foi acreditando em minha intuição que desembarquei do ônibus, 

vindo de Natal, na praça do mercado, em Mossoró. Dia de sábado o 

comércio pulula, porém, nesse, estranhamente, tudo estava relativamente 

calmo, ao contrário daquele em que lá estive à procura das malas de 

madeira. Ouvi ao longe as louvações e preces dos evangélicos, 

costumeiros freqüentadores do lugar. Dessa vez, ao contrário da outra, 

não tive que me preocupar com vaga para estacionar, somente com o 

assédio dos mototaxistas, sempre ávidos em conquistar um passageiro. A 

distribuição caótica dos pontos de comércio, competindo por espaço com 

os ambulantes, dava ao ambiente um clima em que se misturavam sons, 

cores, aromas e onde o sol intenso da Terra de Santa Luzia entregava-se 

a todos sem discriminação. Naquele ambiente fiz minha breve visita 

antropológica ao comércio popular de Mossoró na qual experimentei 

escavar, usando os cinco sentidos, algumas das minhas memórias que, 

por intuição, reconheci encravadas naqueles objetos multicoloridos à 

venda. 

Na Casa Pereira, o pequeno espaço da loja abriga uma infinidade de 

badulaques, inúmeros objetos apropriados ao trabalho na zona rural, que 

vão desde os mais antigos e artesanais até os desenvolvidos a partir da 

tecnologia urbana, amontoados caoticamente em prateleiras, pendurados 

no teto disputando espaço no chão, com os clientes, dos fundos até o 

frente da loja e se estendendo ao passeio publico. Alguns objetos 
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despertaram o meu fascínio ou encanto, outros me provocaram espanto. 

Muitos eram, para mim, totalmente desconhecidos. Não quis conversar 

sobre eles com o vendedor, quis seguir a minha intuição, tentar resgatar 

das minhas memórias aqueles que tinham algum significado. Ainda na 

calçada, a panelinha de barro me lembrou o cheiro de cozinhadinho da 

minha meninice. Com aquela brincadeira de cozinhar de verdade, só que 

em pequenas porções e com utensílios minúsculos, aprendíamos, por 

observação e imitação, não só a fazer comida aproveitando todos os 

recursos disponíveis, mas também o valor e o prazer da partilha. Os sons 

produzidos pelo tilintar dos chocalhos, amarrados à porta da loja, me 

levaram, o mais grave, à presença das vacas, de quem não se devia 

aproximar de vermelho; o mais agudo, aos rebanhos da criação com sua 

rotina de sair e voltar do pasto. Lembrei-me que, certa feita, desatenta e 

sonhadora como sempre fui, levei uma carreira de um carneiro e, com 

muito esforço, me livrei de sua marrada. 

Conversei com o vendedor sobre os diversos utensílios de 

iluminação existentes na loja, de que eram feitos e como funcionavam. 

Senti-me atraída pela estética de um, feito de latão e com manga de pote 

de vidro reutilizado imitando os lampiões de gás ainda hoje usados nas 

casas em que a energia elétrica inexiste ou é precária. Enquanto 

conversava, tentei me lembrar das situações nas quais vivenciei esse tipo 

de iluminação. Lembro-me que, nos meus primeiros anos, já dispunha, 

ainda que de forma precária, da energia elétrica. Na salina onde 

morávamos havia um gerador movido a óleo diesel que iluminava as 

casas do entardecer às dez horas da noite, enquanto nas calçadas 

brincávamos, cantávamos e ouvíamos histórias de trancoso, lumeados 

pelas estrelas e pela lua. Foi com festa que recebemos a instalação da 

energia pública, fornecida pela hidrelétrica de Paulo Afonso que nos deu 

autonomia na utilização deste recurso. A partir daí já podíamos ocupar as 

noites também com leituras dos poucos materiais disponíveis. Porém, 

dada a precariedade do serviço oferecido àquela época, sempre 

necessitávamos do complemento do candeeiro a gás, das velas e 
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lanternas de pilha fornecidas pela administração da salina. 

Paradoxalmente, recorria mais intensamente a esse recurso quando de 

minhas vindas a Natal em férias na casa de minha Tia Carminha, 

professora do MOBRAL, moradora de Igapó, antiga Aldeia Velha, à 

margem esquerda do Rio Potengi. A periferia de Natal recebeu, 

principalmente nos anos 70 e 80 do século passado, grande parte da 

população vinda da Zona Rural do estado. 

Durante toda a estadia no Pereira, o cheiro forte dos objetos de 

couro me conduziu a um misto de familiaridade e asco. Aquele cheiro 

estava registrado em minha memória e me admirei de ter passado tantos 

anos sem me indignar com o fato de aquele couro, tendo sendo um dia a 

bela e vistosa pele de altivos animais, nada mais ser que o produto de 

seus cadáveres. Incomodada com o cheiro forte e com as reflexões que 

ele suscitou, saí com alívio da loja para o sol escaldante que fazia lá fora. 

Constatei, satisfeita, a minha adaptação ao clima quente e seco da cidade. 

Os ambulantes davam um espetáculo à parte, todos obstinados em atrair 

fregueses, lançando mão das mais variadas ‘gentilezas’. Eles caracterizam 

muito bem a diversidade de tipos humanos e de mercadorias que se 

encontram naquele ambiente. Vão desde vendedores de roupas e 

calçados, produtos eletro-eletrônicos, cds e dvds piratas até os 

mangaieiros, com suas ervas e fórmulas que curam de tudo. Detive-me na 

banca de Seu Severino, tomei um susto com um vidrinho onde estava 

escrito, num rótulo precariamente providenciado: ‘banho de Tejo’ e parei 

para perguntar de que se tratava. Tive então o privilégio de uma aula de 

farmacologia. Enquanto conversávamos, lembrei-me do significado da 

expressão que me assustou: não é banho, é banha de tejo, ou tejuaçu, ou 

teiú, o maior dos lagartos do Brasil, iguaria bastante apreciada na dieta 

modesta do sertanejo. Sua banha é útil para tratar os males da garganta. 

Negociei a aquisição dos óleos de copaíba e de ‘gegelim’, como estava 

escrito no rótulo para as dores nas juntas e me interessei pelo de hortelã, 

mas era muito caro porque já processado e embalado industrialmente. 

Tomei mais um susto com a banha de cascavel, pois meu interlocutor me 



 

 

64 

 

garantiu que ela, como todos os outros, com exceção do de poraquê 

(peixe elétrico), útil para combater rachaduras nos pés e outras doenças 

de pele, podem ser ingeridos em doses mínimas diluídas na água. Incluí 

nas compras um cordel do poeta Antônio Francisco e me despedi de Seu 

Severino. Era um homem forte, de feições maduras, mas com um 

semblante que transmitia pureza e simplicidade. Lembrou-me meu pai 

que naquele dia, se vivo, estaria completando anos. 

Aproveitei a lembrança e entrei na Catedral de Santa Luzia, como 

sempre de portas abertas àquela hora da manhã. Lá dentro me abriguei 

do calor e do excesso de luz, mas a arquitetura e a arte de seu interior 

nada me disseram. Fiquei por alguns instantes ouvindo nada e o momento 

me evocou um excerto: ‘Quem pára para ouvir as vozes do silêncio é 

capaz de ensinar o silêncio ao outro. Essa é a palavra silenciosa. É a voz 

que reverbera dentro da gente’. Aprendi isso, antes de tudo, com meu 

pai, homem forte, corajoso e humilde para quem o silêncio, assim como a 

palavra, sempre foi objeto de partilha e de diálogo. Saí da igreja e dei 

mais uma volta na rua, àquela hora já mais movimentada. Parei junto a 

um aglomerado de ambulantes que vendem, na pedra do mercado, toda 

sorte de utensílios de cozinha feitos de alumínio. Sempre que passo por ali 

me sinto atraída pelo brilho do sol refletido naqueles objetos. Uma alegria 

pueril, volátil, corriqueira, dessas que não necessita de razão mais 

profunda para existir toma conta do meu ser. Parei para conversar sobre 

isso com um vendedor e ele me disse que é comum as pessoas pararem 

ali para tirar fotografias. Dali fui a um local onde se vendem ervas. Atraída 

pela profusão de aromas não consegui identificar a qual delas cada um 

pertencia. Pensei que minha mala tinha que ter aquele cheiro. Comprei 

algumas e saí. Um mototaxista me esperava à porta, oferecendo corrida 

ao me ver cheia de pacotes. O trânsito das pessoas que vêm ao comércio 

de Mossoró, especialmente aos sábados, é ilustrativo da fronteira difusa 

entre zonas rural e urbana. Isso pode ser percebido pela quantidade e 

variedade de veículos disponíveis para transportá-las: os utilitários, aqui 

chamados de bestas ou peruas; os carros de passeio servindo como 
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lotação, as motos, os mototáxis, carroças, ônibus e até mesmo um 

remanescente de marinete, antigo meio de transporte, espécie de 

precursor do ônibus coletivo. 

O comércio popular de Mossoró, o centro, a rua, é representativo de 

como a cidade se estruturou em torno de uma igreja e de um mercado. A 

ela vieram os imigrantes da zona rural em busca de sobrevivência 

econômica e social. Espalhados pela periferia convergem para o centro na 

hora de atender a essas necessidades. Hoje penso que ao ir morar em 

Mossoró, tantos anos depois de ter vindo da região salineira do estado 

para a capital em busca de escolarização, tive a oportunidade de re-

significar minhas origens, retornando a elas no nível simbólico. Isso foi 

acontecendo através do contato com fatos, fenômenos e coisas que essa 

cidade me proporcionou: o calor e a luz intensos e constantes; o Mossoró 

- vento norte que corre depois do meio dia, em certo período do ano, os 

inigualáveis pôr-do-sol e luar; as chuvas que anunciam o inverno, 

desabando assustadoramente com seus raios e trovões; a informalidade 

das relações e da linguagem, a proximidade física com as coisas do campo 

ajudada pela carência de dispositivos urbanos de consumo (shoppings 

centers, delivers, drive trues, ainda são escassos.) e o contato com o rural 

através de meu trabalho como coordenadora de projetos de extensão 

voltados para a educação no campo. Tudo isso me ajudou a refazer este 

percurso e a consolidar a minha identidade e o meu lugar de 

pertencimento. 

Durante todo o restante do dia, enquanto visitava as salas de aula e 

os alunos do projeto Pedagogia da Terra, no campus central da UERN, 

refleti sobres essas memórias que vieram à tona no meu passeio pelo 

comércio de Mossoró. E, no fim da tarde, quando pela janela do ônibus, 

de volta para Natal, contemplava o verde da vegetação de maio, a 

imagem de meu pai voltou de maneira muito intensa. Relembrei das 

tardes de roçado, após o expediente na salina, nas quais ele trabalhava 

com garra, disposição e alegria para garantir complemento alimentar à 

nossa família. O som que me veio à memória foi o das músicas que ele 
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cantava com sua voz de tenor autodidata enquanto escutava no rádio de 

pilhas os astros e as divas do cancioneiro popular da era do rádio: 

Francisco Alves, Nélson Gonçalves, Ângela Maria, a Sapoti, de quem 

mamãe nutria autêntico ciúme, Elizete Cardoso... Ao chegar em casa, 

enquanto guardava na mala de madeira meus objetos plenos de emoção e 

autenticados de significado, não me furtei ao desejo de ouvir Elizete em 

um dos vinis do meu pai: ‘Saudade, torrente de paixão, emoção 

diferente…’ 

As reflexões que produzi durante essa ‘experiência antropológica’ 

me aproximaram ainda mais dos alunos do Projeto Pedagoga da Terra, 

encheram a minha mala de significado. Então fui percebendo que eles 

também têm suas malas, seus tesouros escondidos no fundo de suas 

memórias e podem (re) encontrar seus próprios objetos.  

 Ao arrumar a mala, fui percebendo que ao mesmo tempo em que 

ela ia assumindo corpo como instrumento de produção de dados, ia 

tomando um significado próprio. Minha formação e minha prática 

pedagógicas me impulsionam à necessidade de operacionalizar as idéias 

sobre o processo de interação dialógica que envolve uma abordagem 

educativa, seja ela qual for. Hoje percebo, pela minha formação, que se 

não fosse a construção de um objeto físico que é denominado mala, eu 

não teria conseguido usar a idéia da mala como metáfora que para mim 

significa construção do conhecimento: juntar experiências diversas em um 

lugar onde essa diversidade tenha um sentido de tudo (todo?). Foi preciso 

construir a idéia da mala, corporificá-la, materializá-la para poder tomá-la 

como objeto metafórico de evocação de memórias. E fiz isto a partir dos 

referenciais de minha história de vida. Como se fosse por ressonância 

mórfica, descobri no artigo de Conceição Almeida, já citado, 

Complexidade, cumplicidade e (com) paixão, (1998) a referência à 

metáfora da mala. Sem saber de sua existência, pensei este chamamento 

metafórico. A mala é, para mim, ao mesmo tempo uma metáfora e um 

dispositivo material e físico de evocação de memórias. Transformo 

metáfora em matéria, num percurso inverso ao usual em que se aborda a 
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realidade na tentativa de interpretá-la através de metáforas. Eu construo 

com isso, materialmente, um operador recursivo na medida em que sinto 

a necessidade de transformar a metáfora num objeto real. Materializar a 

metáfora. O que, a princípio poderia ser uma limitação, me parece hoje 

uma construção teórico-metodológica de meu fazer de pesquisadora-

aprendiz. Pelo significado que tomou este objeto como instrumental 

metodológico da pesquisa, senti a necessidade de reconstruir o percurso 

de sua concepção enquanto corporificação da metáfora de saberes 

inscritos na memória.  

A primeira vez em que vi as malas de madeira, empilhadas numa 

esquina do comércio de Mossoró, quase não acreditei que ainda houvesse 

delas à venda. Lembrei-me de minha avó materna, sua pesada mala e sua 

almofada de bilros. Imagem estranha aos meus olhos de menina. 

Desejando ter uma daquelas, comprei-a como num impulso. 

Intuitivamente já começava a fazer a síntese da volta simbólica às minhas 

origens. Quando a estratégia de resgate dos saberes começou a se 

delinear, o desejo de usar a mala como dispositivo metafórico de 

evocação de lembranças veio à consciência de repente, como num 

lampejo, ao acordar numa manhã de domingo.  Foi como se durante 

muito tempo observando, lendo, escutando, falando, se fossem juntando 

excertos, vozes, cores, cheiros que lentamente gestaram a idéia: uma 

singela mala de madeira, baú de nossos tesouros memorísticos. 

No agitado sábado em que comprei a mala que usaria na pesquisa, 

ainda não tinha clareza de como poderia explorar seu potencial. Subi ao 

depósito da loja, cheio delas e me encantei com o efeito de sua cor 

berrante multiplicada tantas vezes. Pouco a pouco ela foi tomando corpo 

como símbolo de minha viagem rumo ao encontro com os alunos do 

Projeto Pedagogia da Terra, suas memórias e saberes. Foi se incorporando 

e sendo reconhecida como o principal dos meus artefatos de trabalho. 

Durante o percurso da viagem quis, com minha presença silenciosa, 

carregando uma mala de madeira, interromper, por um instante que 

fosse, o fluxo corriqueiro de cada interlocutor provocando-lhe uma 
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reflexão, ainda que fulgás, sobre como se delimita a nossa identidade 

cultural, a nossa história. 

Em um fim de tarde chuvoso, enquanto percorria o caminho entre a 

porta de entrada da estação rodoviária, a rampa até os guichês de 

passagem e a plataforma de embarque rumo a mais uma viagem da 

pesquisa, transeuntes me olhavam atraídos pela imagem incomum, o 

movimento dos olhos ziguezagueando entre minha mala e eu. Observei a 

expressão de seus rostos, imaginei o que diriam se não estivessem 

contidos por regras de comportamento social. As expressões eram de 

espanto, incompreensão, curiosidade. Alguns até dissimulavam um 

discreto sorriso de escárnio. Saboreei o prazer que aquele momento 

proporcionou: por um instante evocar lembranças e servir de 

desequilíbrio, interrogação e reflexão.  

A presença da mala provocou sensações parecidas nos colegas do 

programa de Pós – Graduação em Educação da UFRN. Claro que as 

interrogações eram de outro tipo, pois estava subentendida a ligação 

entre aquela ‘excentricidade’ e meu aparato de investigação científica, 

sabidamente relacionado ao resgate de memórias. As impressões, diante 

da situação, foram mais espontaneamente explicitadas, estávamos ‘entre 

iguais’. Alguns me cumprimentavam pela iniciativa e originalidade, 

perguntando onde havia adquirido tal artefato e reclamando-lhe um 

melhor acabamento. Uns apenas olhavam, resguardando-se de possíveis 

comentários, outros o faziam discretamente. Em alguns provoquei choque 

ou incômodo como quando a mala evocou lembranças de uma antiga 

utilidade como caixão de enterrar anjinhos. Achei bonita, embora triste, 

esta evocação. 

Estimulada pela dimensão que a mala tomou como instrumento 

evocador e provocador de lembranças e reflexões, quis reconstituir sua 

trajetória, onde e como foi feita, que memórias e saberes guarda quem a 

fabricou. Busquei informações e encontrei Seu Geraldo, última pessoa em 

Mossoró que se dedica ao ofício de fazer malas de madeira. Este 

setuagenário aprendeu a fazer malas ainda meninote, enquanto 
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desentortava pregos, observando o pai trabalhar numa das muitas oficinas 

que havia naquele tempo. O rapaz, na década dos 1950, abriu sua própria 

malaria que, posteriormente incendiou. Desgostoso, abandonou o ofício ao 

qual só retornou após se aposentar como operário da construção civil. 

Com a venda das malotas que fabrica, complementa a modesta renda 

familiar, mas o valor principal do que faz é ocupar o tempo com uma 

atividade produtiva. ‘Enquanto eu puder me bulir, eu me viro. Negócio de 

viver sentado, parado não presta não. Um pedacinho pra folgar ta certo, 

mas toda a vida sentado, parado? Não!’  

De maneira absolutamente artesanal, seu Geraldo trabalha, em pé, 

numa latada nos fundos de sua casa, dividindo o pequeno espaço com o 

material recolhido ou comprado a catadores de entulhos ou carroceiros. 

São caixotes e pedaços de madeira, tiras de couro para as dobradiças, 

pregos e ferragem de latas de óleo ou de leite em pó, pedaços de 

mangueira de jardim e ferro torcido para o pegador (alça), embalagens de 

cimento, revistas e grude para forrar as malas por dentro e por fora. 

Quase todo o material usado é produto de reaproveitamento, pois além da 

escassez de recursos para adquirir a matéria-prima já não há comércio 

próprio para o segmento. Apenas a fechadura e a tinta a óleo são 

compradas em lojas do ramo. A capacidade de adaptação às 

circunstâncias, de reaproveitamento, a criatividade na utilização e 

manutenção de ferramentas e materiais, a persistência, a tenacidade e 

uma competência, ainda que incipiente, de comercializar permitem a este 

artesão prosseguir sem muita pressa a sua solitária labuta, interrompida 

sempre no meio das tardes para assistir às telenovelas. Arrefecido pela 

produção industrial e pela sociedade de consumo, sem aprendizes nem 

seguidores, o ofício de seu Geraldo encontra-se na iminência de 

desaparecer. 

Durante todo o percurso da pesquisa a mala foi o centro em torno 

do qual conduzíamos a ciranda de nossas narrativas. Procurei imprimir 

sempre à sua chegada o elemento surpresa, o inesperado. Tentava criar 

um clima de suspense, mostrando a mala e demorando a revelar seus 
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segredos. Contava a sua história relacionando-a com minha viagem rumo 

aos nossos encontros. Foi assim que consegui provocar nos alunos 

diversas impressões sobre este dispositivo metafórico. Elas foram do 

encantamento ao escárnio manifestado num riso histérico diante da 

imagem. Capturei estas impressões enquanto ouvia as gravações dos 

encontros. Algumas manifestadas diretamente a mim, outras comentadas 

a meio tom. 

A primeira tentativa de desvendar os segredos da mala vinha logo 

de sua chegada, ela ainda fechada. A curiosidade quanto ao seu conteúdo 

era grande. A imaginação corria solta, resgatando lembranças de outras 

aproximações com este objeto muito comum nas feiras livres e festas 

populares. Quem não lembra do homem da cobra, do mágico, dos 

bonequeiros, dos vendedores de alfenim e tantos outros comerciantes que 

usavam malas similares. 

A surpresa diante da minha chegada portando a mala às vezes, 

tinha um quê de indignação. Um objeto antigo que, usado por uma pessoa 

sabidamente inserida no universo urbano, representava mais uma 

excentricidade. Também houve sentimentos de negação, resistência ao 

que a mala insinuava representar. Resgatar lembranças de momentos 

difíceis vividos era dolorido. 

 

Vendo a mala eu pude voltar a muita coisa que eu tinha passado. A mala 
voltou pra mim grandes coisas que eu não tinha como recordações boas. Eu só 
achava que era coisa ruim. Agora eu pude ver o valor que tinha naquela época e 
eu não sabia. (Teresa Cristina da Silva Moreira) 
   

Porém seus objetos, cores, texturas, sons, também trouxeram à 

tona lembranças que simbolizaram boas experiências vividas por esses 

retirantes em busca de escolarização. Algumas lembranças ligadas ao uso, 

outras a fabricação. 

 

Meu pai fazia dessas malas de encomenda, e era muita. Quando você 
entrou eu me lembrei. Aí, quando você abriu que mostrou aqueles jornais 
pregados eu lembrei mais ainda. Porque ele comprava aquelas folhas de papel de 



 

 

71 

 

presente pra enfeitar por dentro, aí ele pedia pra gente colar. Fazia muitos anos 
que eu não via essas malas. (narrador não identificado) 

 

Desde a preparação inicial e durante todo o percurso da viagem, ao 

redor da mala foi possível dialogar, trocar idéias, fazer reflexões, 

compartilhar dúvidas. Numa dessas rodas, organizada com algumas 

amigas da pós-graduação em educação da UFRN, no jardim do CCSA, quis 

compartilhar, enquanto construía, as estratégias de aproximação e diálogo 

com esses alunos. O mote da conversa girou em torno da mala de 

madeira que levei para lhes mostrar. Quis exibir a minha mala, sentir o 

prazer provocado pelas expressões de surpresa, espanto e alegria e saber 

o que a sua utilização como dispositivo de produção de dados da pesquisa 

dizia a cada uma delas. Embora não reproduza a conversa no jardim do 

CCSA, as reflexões construídas a partir dela estão sistematizadas abaixo. 

Ao trazer minha mala pretendo provocar vivências portadoras de 

reflexões. Como trabalharei com pequenos grupos pretendo experimentar 

diversas possibilidades de abordagem. A alguns apresentarei a minha 

mala antes e pedirei que tragam seus objetos significativos para 

compormos uma mala coletiva, a outros só mostrarei a mala e seus 

objetos após eles terem exposto e falado dos seus. Sei que eles poderão 

se sentir induzidos na escolha de seus objetos. Por outro lado, poderão 

ficar inibidos por temer a não aceitação e receptividade por parte do 

grupo. Entretanto, mesmo levados pela imitação só trarão objetos que 

tenham algum significado. É preciso considerar também a possibilidade da 

recusa em trazer algo ou manifestar-se a respeito dos objetos trazidos por 

mim. Embora ache remota essa última hipótese, pois a atividade é aberta 

aos interessados em participar dela livremente, a ausência de 

manifestação a respeito da dinâmica poderá ter um forte significado pela 

força comunicativa que tem o silêncio. De qualquer maneira, a interação 

do grupo vai tratar de dar a todos o suporte para reforçar a identificação 

seja com os seus objetos, seja com os meus, seja com os dos colegas de 

maneira a fluir as memórias e alimentar as narrativas. Os momentos da 

dinâmica ou a dinâmica do momento mostrarão o que agora só antecipo 
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por intuição. 

A roda de conversa no jardim do CCSA me ajudou a reforçar a visão 

de que “o caminho se constrói ao caminhar”4. Que a estratégia se define 

no embalo da viagem. Que arrumar a mala e botar o pé na estrada é o 

primeiro passo para o sempre desconhecido que é fazer uma pesquisa. Foi 

com um misto de euforia e ansiedade que embarquei rumo a esse 

encontro. Um pouco antes de definir a mala como dispositivo metafórico e 

ferramenta de produção de dados fui ao Assentamento Nova Esperança, 

antiga Fazenda São João, onde acontecem as aulas das turmas ligadas ao 

MST. Naquele momento já tinha clara a percepção do valor das rodas de 

conversa para o resgate que me propunha a proporcionar. Com esta 

clareza, mas ainda com muitas dúvidas e temores fiz a visita que descrevo 

abaixo. 

No fim de tarde chuvoso de abril em que cheguei ao Assentamento, 

Nova Esperança os raios de sol davam ao mato um tom amarelado e uma 

brisa suave espalhava tranqüilidade ao ambiente de aulas do Projeto. 

Ainda era horário de aula e a turma estava no galpão, encerrando as 

atividades do dia. Receberam-me com surpresa e entusiasmo, cobrando 

minha presença aguardada desde a última visita em maio de 2006. Alguns 

já imaginavam perdido o vínculo que havíamos construído enquanto 

outros revelavam a expectativa de que tivesse ido ministrar alguma 

disciplina do curso. Na verdade minha visita surpresa devia-se ao fato de 

que constatei que o período presencial do semestre estava acabando e 

eles só estariam todos juntos novamente em setembro devido ao regime 

de alternância de sua formação. Embora pudesse encontrá-los em seus 

assentamentos enquanto estivessem realizando as atividades não 

presenciais, optei por fazê-lo no momento presencial haja vista o valor de 

sua presença coletiva nas reflexões que me proponho a desenvolver. O 

                                                 

4
 Antonio Machado. Poesías completas. 14ª ed. Madri – Espanha. Calpe, 1973. p. 

158. 
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resgate das memórias é enriquecido pela troca proporcionada pelo grupo. 

Consegui conversar com todos antes que se dispersassem e combinamos 

um encontro para o dia seguinte, uma roda de conversa no intervalo entre 

o final das atividades da tarde e o início das atividades da noite.  

O clima manteve-se ameno durante toda a tarde do dia seguinte e a 

chegada ao assentamento, agora já sem a ansiedade do dia anterior, me 

permitiu sentir o ambiente de maneira mais atenta e prazerosa: o canto 

dos pássaros por entre as árvores; os cachorros vira-latas com suas 

legiões de pulgas; a bela leitoa com seus rosados filhotes. Tudo me 

chamou a atenção.  

Na casa sede, onde ficam alojados os alunos durante as atividades 

presenciais, Dona Rita preparava o jantar de todos enquanto me colocava 

a par das novidades. A conversa se estendeu durante toda à tarde. No 

finalzinho do dia, enquanto se preparavam para o jantar, foram chegando, 

pouco a pouco, aqueles que atenderam ao meu convite. Todos desejosos 

de contar suas memórias. Expus novamente em que consistia a atividade: 

uma roda de conversa em que pudéssemos resgatar a memória de nossas 

vivências, especialmente aquelas compartilhadas com nossos pais. 

Justifiquei-me mais uma vez pelo fato de estar fazendo às pressas aquele 

encontro. Entreguei-lhes uma máquina fotográfica para que registrassem 

o momento da maneira que achassem melhor. Apresentei-lhes o MP3 

como instrumento que usaríamos para a gravação. Após um rebuliço 

inicial provocado pelas fotos e pelo temor em gravarem sua própria voz, 

começamos os relatos. Naquele momento, não dispondo de tempo para 

realizar a dinâmica inicial que havia planejado, segui minha intuição. 

Acreditei na disposição daquelas pessoas em narrar suas memórias e 

refletir sobre elas, compartilhar coletivamente suas histórias de vida. A 

motivação intrínseca daqueles que atenderam ao convite garantiu o 

sucesso da roda de conversa, apesar do improviso. 

O amarelo queimado, depois vermelho fogo que tingia o céu do 

Assentamento Nova Esperança naquele fim de tarde foi, pouco a pouco, 

sendo substituído pelo azul escuro de onde, após certo tempo, pudemos 
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contemplar, para minha surpresa, a visão de uma belíssima lua cheia que 

encheu de luz o terreiro da casa sede onde nos sentamos para a roda de 

conversa. Sem que eu tivesse previsto, a natureza nos brindou com 

aquele cenário propício às narrativas. Ali, revivendo práticas há muito 

experienciadas, parte do patrimônio cultural de nossa ancestralidade, 

pudemos compartilhar, carregados de emoção, nossas memórias. Aos 

poucos o grupo foi aumentando, enriquecido pelas pessoas curiosas em 

conhecer as histórias que iam sendo contadas. Deixei-os à vontade para 

falar em particular se assim o desejassem, mas somente uma pessoa 

manifestou este desejo. As emoções suscitadas pelas memórias tomaram 

conta do grupo de modo que alguns narradores tiveram que interromper 

vez em quando sua fala para se recomporem. Enquanto isso, outros 

pediam para retomar e completar seu depoimento, estimulados e 

reforçados pelas recordações que ouviam, as histórias de seus colegas 

lhes dizendo sobre as suas próprias. O tempo disponível se esgotou e 

algumas pessoas ainda queriam dar o seu depoimento. Combinamos de 

continuar no dia seguinte, na hora do almoço. Seria o ultimo dia de aula 

do semestre. Sentadas na carroça, àquela hora desatrelada do cavalo, que 

descansava, concluímos a nossa roda de conversa enquanto todos se 

preparavam para viajar de volta para casa após um extenso período de 

atividades pedagógicas presenciais do curso. 

Da janela do ônibus, de volta para casa, testemunhei um encontro 

silencioso: irradiando uma luz amarelo ouro, impregnada por sua recente 

cópula com o sol, a lua iluminou o Pico do Cabugi e, por alguns instantes, 

deixou transparecer aos olhos mais atentos, seu verde brilhante na noite 

escura de maio. Tal visão me remeteu à experiência que vivemos de 

contar nossas memórias em uma roda de conversa sob o luar, as 

narrativas nos aquecendo como labaredas de uma grande fogueira. Após 

esta visita, fortaleci minha convicção do valor das narrativas orais para a 

construção dos dados da pesquisa. Com elas poderia garantir a 

espontaneidade e a informalidade necessária para que as memórias 

pudessem fluir, diminuindo as barreiras existentes entre o aparato 
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institucional da investigação que eu representava como pesquisadora e a 

interação necessária ao nosso fazer coletivo. Percebi isto refletindo sobre 

a riqueza que a informalidade da roda de conversa no terreiro da casa 

sede, sob a luz do luar, proporcionou. Os dispositivos que fui construindo 

foram pensados na perspectiva desta aproximação e interação. A mala 

representava também essa tentativa de aproximação com as coisas 

simples da vida cotidiana na zona rural. Nos encontros que vivenciei com 

os alunos que assistem aulas no campus central da UERN em Mossoró, 

tentei dar este tom informal e espontâneo.  

 Relembrar esse momento vivido na pesquisa, auxiliada pela 

gravação que fiz em áudio, me ajuda agora a reforçar a compreensão do 

valor dos relatos feitos no coletivo para as nossas reflexões sobre o 

percurso que traçamos em busca do acesso a escolarização. Esta busca 

culmina para eles, no momento presente, na importância de estarem 

fazendo o curso de pedagogia através do Projeto. Nesse processo eles 

reconhecem como fundamental, de uma forma ou de outra, a presença de 

seus pais. 

 Preparei com antecedência e esmero a segunda etapa de minha 

viagem. Iria me encontrar com os alunos que assistem aulas no campus 

central em Mossoró. Acertei com a coordenação do curso e com os alunos 

dias, horários, locais e condições para nossos encontros. Enfim, mala na 

mão e acordos firmados, pus ansiosa o pé na estrada rumo a Mossoró, 

debaixo das fortes chuvas que caiam no final de junho. Teria um encontro 

ainda naquele dia com os alunos assentados dos municípios de Areia 

Branca, Baraúnas e Governador Dix-Sept Rosado. Ainda a caminho, soube 

pelo telefone que os alunos do município de Governador Dix-Sept Rosado 

não viriam. Pensei que a diminuição do número de participantes não seria 

de todo ruim, pois haveria mais tempo para as subjetividades aflorarem 

sem maiores restrições. Dada a minha opção por não excluir qualquer 

aluno que quisesse participar das rodas de conversa, esta era uma tensão 

constante a administrar: o equilíbrio entre a quantidade de pessoas e a 

qualidade dos dados produzidos. Ao mesmo tempo, temi a possibilidade 
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dos alunos dos outros municípios também não conseguirem vir. O 

encontro começaria à tarde se estendendo até o dia seguinte. Eles 

preferiam que fosse pela manhã, mas achei que seria impossível chegar a 

tempo em função de minha pouca prática de dirigir em auto-estradas. 

Infelizmente não compreendi a sua dificuldade de deslocamento à tarde, 

visto que viriam de outros municípios. Reconheço, também, que não me 

dediquei tanto no contato com esse grupo. Atribuí ao representante da 

turma a tarefa de combinar os detalhes do encontro e não percebi seu 

limitado interesse em me ajudar.  

Meus temores se confirmaram: nenhum aluno veio ao encontro 

daquele dia. A ausência dos alunos revelou que é preciso haver uma razão 

bastante concreta e significativa para a sua participação, senão os 

obstáculos falarão mais alto. É possível que nossos contatos não tenham 

sido suficientes para eles entenderem a pesquisa e se sentirem atraídos e 

motivados pela idéia do encontro. Há, entretanto, um ponto bastante 

positivo: a despeito de ser uma atividade realizada com o apoio da 

coordenação do curso e que lhes confere dez horas em atividades sócio-

culturais, eles não se sentiram pressionados ou induzidos a participar. 

Encararam como mais uma possibilidade de vivência pedagógica 

extracurricular. Os que quiseram e puderam participar, o fizeram 

espontaneamente, o que é imprescindível para a interação e o encontro 

com suas memórias.  

Para não dar por perdida a tarde que dedicaria ao primeiro encontro, 

refiz o percurso da ‘construção antropológica da minha mala’, 

fotografando os lugares mais significativos: a pedra do mercado, a loja do 

Pereira, os ambulantes. Reencontrei-me com Seu Severino, o mangaieiro, 

em sua banca, como de costume. Conversamos sobre sua vida itinerante. 

Desconfiei de seu sorriso maroto enquanto me contava que desde muito 

moço, bate as grandes cidades do interior do Nordeste em busca de 

sobrevivência, vendendo poções e cordéis. Parecia haver algo mais a 

revelar. Só alguns dias depois, pude compreender o significado de seu 

sorriso enigmático: uma dupla de emboladores de coco abriu o VII 
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Festival de Repentistas do Nordeste, na Estação das Artes Elizeu Ventania, 

em Mossoró. Desafiando Concriz, o conhecido embolador pernambucano, 

radicado em Mossoró, estava Pirralho, para minha surpresa ninguém mais 

ninguém menos que Seu Severino, o mangaieiro. 

Ainda na tarde do primeiro dia, enquanto esperava a revelação das 

fotos recém tiradas, fui à loja do Pereira buscar informações sobre o 

fabrico da mala e saí à cata do local indicado pela loja onde poderia 

encontrar Seu Geraldo, cuja visitação e conversa já descrevi 

anteriormente. Na volta, peguei as fotografias, já prontas e constatei a 

sua razoável qualidade. A minha dificuldade em lidar com as diversas 

tecnologias revela, antes de tudo, uma resistência à sua inovação 

constante. Nunca consigo acompanhar os passos desse gigante. Eles 

parecem ser incompatíveis com minha falta de pressa diante da vida. 

Alem disso, tenho ojeriza à idéia de uma parafernália eletrônica que gera 

um lixo sem precedentes à humanidade. Estes sentimentos não são nada 

práticos, especialmente para uma pesquisadora. A revelação tradicional, a 

posteriori, que impediu um maior controle da qualidade das fotos, me 

convenceu da validade das máquinas digitais. 

Durante todos os encontros que se sucederam tive que administrar 

meus limites no manuseio dos equipamentos tecnológicos. Senti muita 

dificuldade em conciliar a coordenação e o registro fotográfico das 

vivências. Por isso compartilhei o uso das máquinas fotográficas com os 

alunos. Esta iniciativa de ordem prática acabou por revelar-se 

interessante, pois permitiu o registro fotográfico de diversos ângulos que 

não só o meu. De minha parte, o uso da câmara digital exigiria um pouco 

mais de treino, ao qual não me dediquei anteriormente. Sem bateria ou 

com o arquivo lotado, ela não me foi muito útil de maneira que a maioria 

das fotos foi mesmo feita com máquina comum. Com relação à gravação, 

utilizei um aparelho de mp3, muito mais prático que o gravador e suas 

incontáveis fitas. Preparei-me com antecedência para saber usá-lo de 

maneira eficiente, porém, nem sempre me lembrei de transferir os 

arquivos de sua memória para o computador. Nesses momentos o velho 
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gravador foi bastante providencial. Também foi útil aos alunos que 

preferiram gravar seus depoimentos em separado dos outros colegas. 

Durante esta segunda etapa da viagem, na qual realizei encontros 

com os alunos do Projeto que assistem aulas no campus central da UERN, 

fiz várias vezes o percurso Natal-Mossóró-Natal. Um desses 

deslocamentos provocou o momento mais delicado da pesquisa: Atrasei-

me na estrada e encontrei a turma do MST exaltada à minha espera. Duas 

alunas tinham desistido e as outras discutiam, divididas entre me esperar 

ou se solidarizar com quem já não estava mais presente. Fiquei 

apreensiva, pois o tempo que reservara para a pesquisa de campo estava 

se esgotando e já tinha negociado com a coordenação aquele dia para o 

encontro. Seria muito difícil encaixar outro no calendário letivo. Além do 

mais, havia feito uma viagem de mais de cento e oitenta quilômetros 

apenas para me encontrar com eles. Um sentimento de frustração e um 

princípio de angústia me levaram lágrimas aos olhos. Naquele momento 

tínhamos que decidir entre cancelar a atividade ou fazê-la com os 

presentes. 

Na verdade, a insatisfação das alunas presentes não se restringia ao 

meu atraso. Revelava também um movimento de resistência e adaptação 

à sua situação no Projeto. Devido à dificuldade de conciliar horários de 

trabalho com o tempo presencial do curso, este grupo foi transferido do 

Assentamento Nova Esperança para o campus central formando uma nova 

turma com aulas apenas às sextas-feiras e sábados, como acontece com 

os alunos da FETARN. Após o período inicial do curso, em que estavam 

bem delimitados os espaços do MST no Assentamento Nova Esperança e 

da FETARN no campus central da UERN, agora, a sua chegada ao campus 

central mudou o cenário. Leva um certo tempo até que os grupos se 

acomodem e a condição de quem chega é sempre mais delicada. A 

vivência da pesquisa acabou por ser inserida na discussão sobre a 

organização, a pontualidade e a assiduidade das atividades do curso. 

Conquistar territórios e lutar para demarcá-los é um exercício existencial 

dos integrantes do MST e as alunas estavam mostrando a sua disposição 
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neste sentido. Após uma acirrada discussão o grupo optou por fazer a 

vivência por chegar à conclusão de que as ausências se tratavam de 

opções pessoais visto que elas vieram e permaneceram me esperando. 

Comprometi-me de realizar a atividade posteriormente, com aqueles que 

manifestarem interesse, mas deixei claro que, por uma questão de tempo, 

talvez não fosse possível incluir os dados ali produzidos na memória 

escrita da pesquisa. O grupo que não veio ao primeiro encontro (os alunos 

dos municípios de Areia Branca, Baraúnas e Governador Dix-Sept Rosado) 

também me procurou, desejoso de viver a experiência testemunhada 

pelos colegas. Comprometi-me, também com eles, de realizar a vivência, 

porém antevendo a dificuldade de conciliar o tempo que disponibilizaria à 

construção da memória da pesquisa. 

Uma das duas alunas do MST que desistiram de me esperar foi 

Ivanilda Silva. Sua ausência, em particular, me chamou a atenção. 

Ivanilda foi presença ativa na oficina de narrativas autobiográficas que 

realizei com eles no início do curso. Nesta etapa da pesquisa, porém, ela 

não esteve presente embora sempre tenha manifestado o interesse de 

participar. A vivência de narrativas memorísticas, com seus melindres e 

sutilezas, é muito delicada. É natural que durante seu processo algumas 

pessoas envolvidas repensem o investimento emocional e reflexivo que 

ela implica. Interpreto a ausência de Ivanilda como manifestação da força 

significativa do silêncio. Ela não quis mais falar de suas memórias embora 

nunca tenha me dito isto pessoalmente.  

Numa viagem dentro de outra viagem fui, desta vez, de Mossoró a 

Upanema, ainda no Rio Grande do Norte, me encontrar com os alunos do 

Projeto, moradores daquele lugar. Alguns moram na zona rural, nos 

assentamentos da Reforma Agrária, mas a maioria mora mesmo é na 

cidade. Seus pais, esses sim, são assentados. Fui ao seu encontro para 

prosearmos sobre nossa história de vida, marcada pelo signo da 

persistência e da luta. Desejando um encontro e uma prosa agradáveis, 

quis lhes levar coisas boas, as melhores que encontrasse para 

partilharmos aquele momento: começamos viajando num relaxamento, 
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ouvindo cantos de pássaros. Uma roda de massagem coletiva nos permitiu 

abraços, afagos e afetos. É verdade que nesta hora a timidez provocou 

pinotes ao toque dos colegas do mesmo sexo, especialmente entre os 

meninos, mas fora isso, foi bom tocar e trocar afeto através das mãos. A 

roda serviu para trocar energia, brincar de ciranda e partilhar saberes. 

Passamos a vida construindo saberes e essa é a nossa história. As 

narrativas servem para arejar a bagagem dos nossos saberes, dar leveza 

à mala onde levamos guardadas as memórias e lições recrutadas das 

coisas boas e difíceis que vivemos. Durante todo o encontro, falamos das 

nossas memórias e dos nossos saberes, recordando como, onde, quando e 

com quem fomos aprendendo, trabalhando, brincando, vivendo enfim. 

Cada objeto levado por eles ou retirado da minha mala evocou uma 

lembrança de um momento da nossa vida e mostrou as lições que 

aprendemos. As fotos se destacaram como os dispositivos trazidos por 

eles para evocar suas memórias. 

 

Eu trouxe uma foto. Aqui eu tinha cinco anos, não me lembro muito bem, 
mas parece que eu tinha ido a um batizado, não me batizar, mas tinha ido num 
batizado e aqui foi um dos melhores tempos da minha vida, que era o tempo em 
que eu não tinha preocupações. Era um tempo muito bom na minha vida, muito 
amada, muito mimada, aqui eu estava do lado da casa de um senhor que 
morava visinho, eu fui criada pela minha avó, daí você tira. [risos] Pois é, é isso, 
trouxe uma foto que me lembra muito a minha infância. Cinco anos era um ano 
muito bom. (Lidiane Cléia Pereira dos Santos) 

 
Meu nome é Neijanir, sou do Assentamento Sabiá, eu trouxe duas fotos. E 

essa daqui eu lembro muito, foi o tempo que eu tinha oito anos. Essa foto aqui a 
gente tirou porque foi o tempo em que meu pai foi morar lá em São Paulo. Aí  foi 
um momento assim, que a gente nunca tinha se separado. A gente chorava 
muito, porque eu era muito apegada a ele. Ele sempre botava a gente pra 
dormir, cantava, eu dizia ‘mamãe agora quem vai me botar pra dormir e vai 
cantar? Porque a senhora não faz isso só quem fazia era papai.’ aí ele dizia: ‘não 
você manda a foto pra mim que daqui eu fico balançando e você acha que está 
se balançando também’. Eu lembro muito esse tempo. (Neijanir Cristina Souza 
de Medeiros) 

 
Eu trouxe aqui uma foto, eu tava na quarta série do antigo primário. Aqui 

retrata como foi importante eu estudar, pois hoje eu faço uma faculdade. Nós 
sabemos que tem muitas crianças que não tem essa oportunidade de estudar, 
nós agradecemos de ter essa oportunidade de ter estudado. E hoje eu estou 
cursando a faculdade graças a esses estudos. Tanto nos anos iniciais como nos 
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anos seguintes é muito importante. E hoje eu vejo o quanto foi importante 
estudar. (Paulo Eduardo T M de Aquino) 

 
  Essa foto aqui era de um programa que tinha aqui em Upanema, que eu 
não estou lembrado do nome, eu sei que o menino tinha um padrinho… [Visão 
Mundial] Eu sei que eu tinha muita vontade de entrar nesse projeto, todos os 
meus colegas ganhavam presente no dia de aniversário, tinha viagem, é tipo um 
pai, era outro pai. Aí quando eu entrei nesse projeto, com uns dois mês, eu acho 
que eu recebi presente ainda, aí acabou. Isso aqui é a foto do cadastro que tinha 
lá, ficava um lá e outro com a pessoa, o que restou foi essa foto aí. (Paulo Daniel 
C Gondim de Castro) 
 

Eu trouxe uma foto, eu tinha dez anos, morava numa comunidade de… 
Nessa época era muito difícil tirar foto, aí nesse tempo vinham os fotógrafos pras 
escolas e essa foi uma oportunidade que a gente teve de tirar uma foto. (Antonia 
Jucileide Conceição Carvalho)  
   

Outros objetos plenos de significado foram revelados como 

portadores de memórias. As lembranças de Francione Bezerra de 

Azevedo), evocadas por um lenço, mostram algumas das estratégias 

usadas pelos trabalhadores rurais para se organizarem em coletivos e das 

instituições que participam e promovem essas mobilizações. As memórias 

construídas a partir de uma vivência coletiva foram ressiginifcadas pela 

introdução de um traço subjetivo, uma marca sua impressa no objeto. 

 

Esse lenço aqui eu trouxe é uma lembrança das primeiras romarias das 
comunidades. Esse lenço aqui não foi representando a minha comunidade, foi 
representando Paraú, que o padroeiro é o espírito santo. E a colega da gente deu 
de lembrança pra gente. Cada um levava uma coisa que simbolizasse a sua 
comunidade: um chapéu de palha… e levaram o lenço com uma pombinha: ‘paz 
e liberdade’. Então eu trouxe porque assim, na minha juventude quando eu fiz 
primeira eucaristia, crisma e a partir de quando a gente estava fazendo crisma a 
gente tinha que se engajar num grupo da paróquia, nem que fosse de catequese, 
pastoral, qualquer coisa. E eu me engajei no grupo e eu fiz parte do grupo das 
CEBES [Comunidades Eclesiais de Base]. Eu participava ativamente mesmo.  

Hoje não, eu estou mais afastada das pastorais da igreja católica. E uma 
coisa que me marcou foi a primeira romaria das comunidades, quando toda a 
comunidade participava, lutava pelos seus direitos. Veio o pessoal das 
comunidades de Triunfo [Potiguar], aqui em Upanema, Paraú, Janduís e Campo 
Grande. Principalmente as comunidades rurais. E a gente fez aquela celebração 
toda, aquele encontrão bem grande onde a gente conversou sobre os nossos 
direitos, nossas lutas o que a gente queria reivindicar. A gente falava um pouco 
de tudo, da vida de agricultor, de toda a luta.  

E foi a partir desses movimentos que a gente fica conhecendo os nossos 
direitos na luta como agricultor, como cidadão. E foi a partir desses movimentos, 
dessas lutas que surgiu a idéia na nossa comunidade de ocupar o assentamento 
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que hoje a gente mora. Foi uma coisa que marcou muito pra mim. Depois eu 
bordei o nome de Ivo [o marido] e Francione que na época eu namorava com 
ele. Eu bordei de ponto cruz. 

 

Algumas histórias, de foro mais íntimo, não eram menos singelas. 

 

Meu nome é Edna, sou do Assentamento Esperança. O que recorda muito 
a minha infância é quando eu tinha cinco anos, foi quando eu fui morar com 
minha avó e ela gostava muito de fumar um cachimbo. Até Lidiane andava muito 
lá em casa… Eu brigava muito com ela [a avó]. Eu dormia no mesmo quarto que 
ela e eu não conseguia dormir, ficava tossindo forte demais. Uma vez eu até 
escondi o cachimbo dela e foi a maior briga, ela me botou pra fora de casa, ela 
era muito braba, mas eu me recordo muito, até hoje eu tenho esse cachimbo 
dela, ela faleceu e até hoje eu lembro das nossas brigas por causa de um 
cachimbo. (Edna Lúcia da Silva Cavalcante) 

 
Meu nome é Leandra, sou do Assentamento Sabiá. Quando eu abri a mala 

da professora, eu vi um cachimbo. Eu me lembro que minha bisavó morava 
longe de onde a gente morava. Quando a gente ia pra lá ela sentava na cadeira 
de balanço fumando cachimbo e eu sentava assim no pé da cadeira de balanço. 
Ela fumando o cachimbo e eu sentada pegando nas peinhas [pelinhas] dela. 
Sempre quando eu ia pra lá, se eu não tivesse perto dela ela pensava que eu não 
tava lá. (Leandra Patrícia da Silva Souza Fernandes) 

 

Leandra chorou contando o momento doloroso da morte da sua avó 

a quem chamava de mãe e de quem fez questão de trazer uma foto para 

nos mostrar. Durante todo o dia compartilhamos nossas lembranças 

envolvidos em muita emoção, numa vivência realmente coletiva 

proporcionada pela camaradagem comum aos moradores das pequenas 

cidades e pela acolhida afetuosa que me deram. A gente do interior é 

assim, recebe com esmero o visitante, oferecendo-lhe o que de melhor 

possui, não se intimidando de compartilhar com ele suas histórias.  

Ao final do encontro a mala não era mais somente minha, era nossa. 

Então, convidei-os a simbolicamente arrumarmos a mala com todos os 

nossos pertences agora carregados de significados partilhados. O grupo 

começou a arrumar a mala: alguns ansiosos por ‘guardar’ logo o seu, 

outros cuidando em abrir espaço para que todos tivessem acesso à mala. 

Foram encaixando os objetos uns nos outros até que todos estivessem 

arrumados para a foto final com a mala, agora coletiva. Enfim, chegou o 

momento mais delicado, o momento da despedida. Hora de fechar a mala 
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e ir pra casa. Hora de fazer um balanço dos ganhos construídos. Disse-

lhes como estava feliz por eles terem captado tão bem o simbolismo da 

mala, evocando memórias e saberes. Dei a Socorro, de presente, o 

caminhão de madeira para o filho que ela estava esperando. Gostaria de 

compartilhar com eles, naquele momento, todos os objetos, mas ainda 

não era tempo. Alciene presenteou a mala com seu sofazinho de caixas de 

fósforos. Fotos foram trocadas. Leandra me permitiu escanear a foto da 

bisavó para ilustrar o registro escrito da pesquisa, recomendando cuidado 

por ser sua última recordação. Prometi manuseá-la com carinho, sentindo 

o peso da minha responsabilidade diante de tão singelo objeto. Parti com 

a sensação do dever cumprido. A viagem de volta foi leve, as memórias 

de um e de outro passeando por minha mente com um filme projetado na 

paisagem do sertão. Meus ouvidos captando o solfejo de uma cantiga: 

  

Ai, Ai, que bom/ que bom que é/ Uma estrada e a lua 
branca/ No sertão de Canindé/ Automóvel lá nem sabe se é 
homem ou se é mulher/ Quem é rico anda em burrico/ 
Quem é pobre anda a pé/ Mas o pobre vê nas estradas/ O 
orvalho beijando as flores/ Vê de perto o galo campina/ Que 
quando canta muda de cor/ Vai molhando os pés no riacho/ 
Que água fresca, nosso senhor!/ Vai olhando coisa a granel/ 
Coisa que, pra mode vê/ O cristão tem que andar a pé. (Luis 
Gonzaga e Humberto Teixeira) 
 

 

Lembrei-me de Gleide, do Assentamento Fazenda Nova em Mossoró 

e das flores do quintal da sua bisavó. 

 

 As flores [encontradas na mala] me lembram a minha bisavó que era 
fascinada por flores. Ela tinha um quintalzinho: ‘O quintal das minhas plantas’. 
Ela morreu com 80 anos e o quintal estava todo florido e foram as flores que ela 
plantou que enfeitaram seu caixão. Sempre que eu vejo flores eu lembro da 
minha bisavó. (Maria Gleide Silva de Freitas Oliveira) 
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A lembrança me provocou muita emoção. Então, num devaneio, 

avistei da estrada, no meio do mato, aquele quintal. Parei um pouco e, 

estimulada pela cantiga, fui a pé, olhá-lo. Enquanto caminhava por entre 

as veredas estreitas, flores, daquelas que nascem nos canteiros sem que 

ninguém as cultive, bailavam ao vento, parecendo me saldar: as 

chananas, as malícias, que se escondem reagindo ao toque (Malicia, 

Malicia, teu pai morreu, tua mãe foi pra missa). No quintalzinho rodeado 

pela cerca feita de pedaços de pau em cujas pontas vi enfiadas cascas de 

ovos secando ao sol, estavam as flores da bisavó de Gleide. Eram bons-

dias e boas-noites, lágrimas de nossa senhora, beneditas, margaridas do 

campo, sapatinhos de nossa senhora, bocas de leão, brincos de princesa, 

cardeiros de são josé com suas flores branquinhas, jibóias, manjeriobas 

com suas flores amarelas e vagens, berduegas, bogaris, com suas flores 

alvas de perfume penetrante. Sentindo seu aroma e extasiada pela 

exuberância de suas cores pensei que conhecer as memórias desses filhos 

de trabalhadores rurais é como apreciar as flores que nascem no campo. 

Quem vai pela estrada, no passo rápido, nem as percebe. A pressa rouba 
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a atenção. Porém quando você se detém, quando pára, observa os 

detalhes, você consegue perceber cada uma delas, suas cores, suas 

formas, seu aroma, suas (ir) regularidades. Elas nascem e crescem ao 

sabor das intempéries: o vento, o sol, a água geralmente escassa que 

quando vem desaba torrencialmente. Brotam ao alvorecer e se 

resguardam quando o sol se vai e chega a hora do recolhimento. Em suas 

irregularidades e imperfeições, assim como em sua tenacidade e 

obstinação, residem a sua beleza de resistir sempre, não desistir nunca.  

Dobram-se ao vento para permanecerem. Chegando bem perto, você 

sente nelas o cheiro de terra, de seiva, de vida. Vê onde elas se escondem 

e descobre como se revelam. Cada uma dessas histórias, preservadas em 

seu lugar de origem, revela toda sua beleza. São como malícias às 

avessas: tocadas com delicadeza, elas vêm à tona. Nascem da terra dura 

ao primeiro sinal de bom inverno ou, cultivadas por mãos caprichosas, 

conseguem, com o mínimo de água disponível, florescer num belo jardim. 

Por outro lado, quando não tocadas com sensibilidade estas memórias 

tendem a se ocultar e ficar subsumidas.  

Enquanto realizava essa viagem fui definindo trajetos, bagagens, 

estratégias e, pouco a pouco, fortalecendo os referenciais e as reflexões 

que contribuíram para a aproximação e a apreensão das suas memórias e 

saberes. Meu maior desafio foi encontrar elementos da criatividade que a 

formação institucional, fundada no paradigma científico estabelecido, 

pouco construiu em mim. Às vezes vacilei, retrocedi, senti medo, mas 

prossegui buscando, tentando. Assim é a dinâmica da pesquisa: um 

processo de encontros, desencontros, e reencontros. Entre o 

planejamento, a ação e a reflexão deles resultante e a eles concomitante 

existe todo um jogo de emergências, fatos inesperados que vão dando o 

rumo ao processo. O pesquisador, como um navegador atento, precisa 

comandar o leme respeitando o rumo do vento. Há muitos portos onde se 

pode chegar desde que se dê a partida. É preciso estar atento a todos eles 

como possibilidades, devires. A experiência de viver essa viagem mostrou 

o meu maior desafio: aprender a controlar a ansiedade e a necessidade de 
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ter todos os detalhes sob rigoroso controle. E tentar ver o processo em 

sua totalidade. 

No decorrer de seus percursos existenciais, nas diversas 

experiências e interações vividas, meus companheiros de viagem foram 

recompondo o acervo de seus saberes, inserindo-os na sua memória 

individual e coletiva e contribuindo para a diversidade cultural de seus 

grupos de origem. Em respeito a essa diversidade, a interpretação que dei 

aos dados produzidos sobre suas memórias e saberes refletem suas 

particularidades e singularidades e fogem à tentativa generalizante de 

buscar dados e conceitos semelhantes àqueles produzidos por outros 

grupos em outras situações. Durante o decorrer da pesquisa, todos os 

dispositivos de produção de dados estiveram voltados para ajudar a trazer 

à lembrança as memórias desses saberes. Os que eles quiseram 

evidenciar foram construídos pela prática e pela observação, na troca e na 

partilha. Os utilitários, aqueles que eles aprenderam a fazer, fazendo, 

trouxeram, acoplados, valores e contemplações sobre o sentido da vida:  

 

Com meu pai eu aprendi a trabalhar e a partilhar as coisas sem estar 
dizendo o que fez. Meu pai é mão aberta. (Joseni) 

 

São saberes de apreensão sensível da realidade: 

 

Minha mãe ouvia muito as pessoas e tentava transmitir alguma coisa e eu 
notava que as pessoas tinham muita confiança nela. Eu ficava observando e 
achava bonito.’ (Teresa Cristina da Silva Moreira) 

 

A maioria dos saberes explicitados pelo grupo foi construída com 

prazer e fruição. Estes libertaram, lançaram o aprendiz no mundo e ao 

desafio de novas experiências. Outros foram aprendidos com resistência, 

por negação ou com medo. Estes, no geral, geraram dependência, medo 

do novo:  

 

Quando você faz alguma coisa e alguém não valoriza, você se desestimula. 
Você faz uma coisa que gosta, acha bonito o que faz, mas se as pessoas não dão 
valor, lhe derruba, você fica sem vontade de fazer de novo. (o narrador preferiu 
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não ser identificado) 
 
 

Esta aluna disse saber fazer crochê, costurar, bordar, plantar, mas 

não se sente valorizada em seus saberes, daí se declarar desestimula. 

Seus colegas percebem esse sentimento pelo seu comportamento na sala 

de aula, muitas vezes, recuada como se os colegas a excluíssem, mas ela 

sozinha se exclui. Carregamos nossa história de vida como uma tatuagem, 

sejam quais forem as marcas. Boris Cyrulnik (2005) fala dos traumas que 

vivemos e das marcas que por vezes eles nos deixam – os traumatismos. 

Mas também fala das narrativas como tutores de resiliência: “O 

acontecimento é aquilo que fazemos com o que nos acontece: um 

desespero ou uma glória.” (CYRULNIK, 2005, p. 99) O autor aponta que a 

emoção provocada pelo acontecimento nasce na representação que 

fazemos dele. É através da narrativa que o narrador vai definindo o que 

sente e pensa sobre o vivido, seja uma experiência boa ou negativa. O 

grupo ao qual esta aluna faz parte, como um tutor de resiliência, se ocupa 

em apoiá-la na tentativa de superar um traumatismo que são se conhece 

exatamente qual é, mas que limita sua participação no grupo. 

Os saberes primeiros, construídos desde muito cedo, junto ao grupo 

de pertencimento originário vão sendo acrescentados, negados ou 

redimensionados nas experiências de vida. Alguns ficam esquecidos, 

subsumidos. Outros se transformam e vão compondo o acervo dos 

saberes ressignificados pela experiência. Saberes aprendidos com os pais, 

com a família, com os amigos, com o patrão, com a patroa; na rua, na 

carpintaria, olhando, ouvindo, fazendo; errando, sofrendo, tentando de 

novo sempre que dá errado, persistindo. Durante as rodas, enquanto 

partilhávamos nossas memórias, refletimos sobre como é importante para 

nossa auto-estima a valorização dos nossos saberes. 
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A hora da poesia - histórias contadas e cantadas 

 

A MALA, PARA AMÁ-LA 
 
(Luis Benicio Junior, aluno do Projeto 
Pedagogia da Terra da UERN) 

 
A professora Hostina 
Veio me desafiar 
Para falar da sua mala  
E eu resolvi aceitar. 
Vou falar da sua mala 
Não confundam com amá-la 
Que vem do verbo amar. 
 
E para falar da sua mala 
Eu tive que conhecê-la 
E ela, com a tampa aberta 
Deixou que eu pudesse vê-la 
E o que tinha dentro dela 
Mais sua cor amarela 
Me fez logo percebê-la. 
 
Eu achei interessante 
E o que me chamou atenção 
Foi essa cor amarela 
Parecido com mamão 
Pois com essa cor discreta 
Fez com que esse poeta 
Tivesse a inspiração. 
 
Mas eu pude observar 
Quando dela aproximei 
Vi uma boneca de pano 
Interessante eu achei 
Um cachimbo e uma lamparina 
E na mala de Hostina 
Tudo isso eu achei. 
 
Depois de ver tudo aquilo 
Eu fiquei maravilhado 
Ao ver todos objetos 
Pra mim foi muito engraçado 
Pois um chocalho eu encontrei 
E na mala eu botei 
Um pouco do meu passado. 
 
Do meu tempo de criança 
Botei uma calça comprida 
Que com o passar dos anos 
Ficou um pouco encardida 
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Com as pernas boca de sino 
Pois eu era um menino 
E foi a primeira de minha vida. 
 
O chapéu do meu avô 
De couro bem trabalhado 
E hoje está velhinho 
E o couro ressecado 
Lembranças que pra mim fica 
Pois ele significa 
Recordação do passado. 
 
Eu botei uma foto antiga 
Do ano oitenta e três 
Pois a foto retratava 
Um ano de escassez 
Com meu tio João Honório 
Nós dois cortava sodoro 
Para alimentar uma rês. 
 
Botei também outra foto 
Do ano oitenta e sete 
Sentados lá na estátua 
Do governador Dix-Sept 
Vladimir, eu e Morasi 
Alex, Marcos e, na base, 
Etelvino e Esmurfete. 
 
Esses pequenos pedaços 
Do passado fui botando 
Na mala, pois na memória 
Eu sempre tou carregando 
E fico sempre a pensar 
Quem não tem o que contar 
Não vive, ta vegetando. 
 
Relembrar nosso passado 
É procurar na memória 
Seja tristeza vivida 
Seja momentos de glória 
É ter muito o que contar 
Com o próximo compartilhar 
Um pouco da nossa história. 
 
Não esquecer nossa origem 
E dela se orgulhar 
Pra no futuro aos filhos 
A eles poder contar 
E sentir a alegria 
Mesmo sendo uma utopia 
De ver o passado voltar. 
É como se olhar no espelho 
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E nele ver refletido 
Todo o nosso passado 
Seja alegre ou sofrido 
É olhar para o que viveu 
Se perguntando: valeu 
Tudo o que foi vivido? 
 

Todos somos contadores de histórias. Todos somos herdeiros de 

antigas tradições que guardamos em baús secretos e fazemos vir a tona 

quando nos é necessário e conveniente. As narrativas do mundo, de si, 

dos outros e para os outros levam a reflexões sobre acontecimentos e 

sentimentos vividos. Representar um fato, fictício ou imaginário, através 

da narrativa traz à tona a emoção por ele provocada. Para Boris Cyrulnik 

(2005, p. 99), “A banalidade mais insípida traz dentro de si a semente de 

um grande acontecimento interior[…]”. A narrativa reordena, através da 

palavra, a representação dos fatos vividos, re-orientando o narrador, 

atribuindo sentido às suas ações e apontando-lhe formas de agir. As 

histórias, fictícias ou reais, todas juntas, formam uma farmacopéia de 

saberes a serem utilizadas de diferentes maneiras: “Para ensinar, para 

corrigir erros, para iluminar, para auxiliar a transformação, curar 

ferimentos, recriar a memória.” (ESTÉS, 1998, p. 10) Não é a toa que as 

curandeiras curam através da narrativa oral: “As histórias são bálsamos 

medicinais.” (ESTÉS, 1994, p. 30). A mala de madeira ao redor da qual os 

alunos construíram as narrativas presentes neste texto, foi como uma 

fogueira ancestral que aquecia e alimentava nossas memórias fazendo-

nos (re)viver experiências em que dialogavam o sonho, a ficção e a 

concretude.  

O cachimbo, a lamparina e os cordéis encontrados na mala 

trouxeram à tona lembranças de experiências narrativas. Leidiana Galdino 

da Silva evocou recordações de seu avô ao ver na mala o cachimbo. 

Ajudada pelas colegas de turma e vizinhas da vida inteira ela recuperou 

memórias de experiências narrativas: A entrada do bando de Lampião em 

Mossoró; a passagem de João Baraúna, um bandido que ficou famoso em 

Mossoró por ter assassinado o filho de um policial e sido vingado pelo pai 
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da criança. Fazia parte do imaginário de Leidiana, seus irmãos, colegas e 

vizinhos, aguardar a chegada dos adultos com novas histórias para contar. 

 

O cachimbo lembrou muito meu avô no alpendre da casa, fumando, 
contando histórias: como foi o namoro dele com minha avó, a criação dos filhos 
dele, que toda vida a gente bolava de rir que era muito engraçado ele contando. 
Uma que eu me lembro bem ele contando é quando ele foi namorar com minha 
avó, que eles eram primos legítimos. Ele disse que a maior luta da vida dele foi 
pra dar um cheiro nela, de repente. Ele tinha medo de Tio Manoel, que era o 
nome do tio dele. Quando ele foi dar um cheiro nela, ela tava varrendo uma casa 
e ele passou de uma porta pra outra rapidamente, deu um cheiro e saiu 
correndo. Era muito bom [escutar histórias]. A gente não tinha o que fazer, eram 
poucas crianças, eram quatro casas, não tinha contato com Mossoró. Era na 
fazenda Mulungu, que hoje em dia é o Projeto Cordão de Sombra. Vim de lá pra 
cá porque vim estudar. Hoje, devido a ele ter chegado na fazenda com dezoito 
anos, e em 95 houve a invasão pra fazer a criação do Projeto Cordão de Sombra, 
resolveram, em homenagem a ele, colocar o nome da escola Raimundo Galdino 
da Silva. 

 

Na família de Maria Josineide Lucas Santana Costa, ouvir histórias 

significa o momento em que as crianças se aquietam da agitação do dia-

a-dia. Sua avó exerce a função de contá-las e, ao que parece, não tem 

seguidores que dêem continuidade a esta arte. Algumas colegas de turma, 

também suas vizinhas ajudaram em seu relato. 

 

Todo dia tinha a hora do ‘rumance’. Ela [a avó] ia ler uma história pra 
gente. A gente ficava quietinho na hora da historinha. Ela cantava todos os dias 
pra ver se a gente ficava quietinho. Era ‘rumance’ mesmo, que nem dizia ela. Ela 
não sabia o autor, mas contava historias bonitas. Eram histórias de homens que 
iam embora, deixavam a mulher e depois voltavam para buscar os filhos e a 
mulher. Era de Troncoso, bem interessante. Ainda hoje ela canta bem alto umas 
cantorias muito bonitas de Elizeu Ventania. Ela lembra a letra inteirinha. Todo 
mundo escuta. Ela canta pros filhos da gente. Ela não sabe ler. Ela diz: ‘minha 
filha, leia pra mim.’ A gente lê, ela decora. 

 

No mundo das narrativas existe um lugar para o sagrado e 

imaginário. Este lugar é facilmente acessado quando somos crianças e 

ainda não fomos contaminados pela cultura da razão. As brincadeiras, 

dramatizações, cantigas e danças de roda, as contações de histórias, os 

calungas, o fazer e usufruir de brinquedos nos permite viver um mundo 

onde imaginação e razão bailam dialogicamente. Para Carlos Aldemir 
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Farias (2006, p. 19) a escola marca a “passagem do imaginário com razão 

para a razão sem imaginário”. O momento iniciático da imersão na 

racionalidade, que em nossa sociedade é circunscritos pela inserção no 

universo escolar, nos distancia do fantástico e imaginário, sublimando 

nossas vivências ao mesmo tempo reais e irreais proporcionadas pelas 

narrativas. Certamente a escola, e também a mídia massificada, nos 

distanciaram da prática, da habilidade e do valor do exercício de narrar. 

Josineide, sua família e seus vizinhos reconhecem na sua avó uma fonte 

de narrativas orais que, apesar do reconhecido valor, não cabe no 

conjunto de saberes e práticas necessárias à vivência no seu mundo atual, 

fronteiriço entre o campo e a cidade. Assim como os saberes de Seu 

Geraldo, o fazedor de malas, os saberes da avó de Josineide, ao que 

parece não permanecerão, arrefecidos que estão pela sociedade de 

consumo. 

Mas ainda existem locus de resistência. A região onde acontece o 

Projeto, o oeste do estado do Rio Grande do Norte, possui uma forte 

tradição cultural no que diz respeito à literatura de cordel. Esta tradição, 

embora fustigada pela cultura de massas, ainda tem continuadores que 

buscam disseminá-la através de diversos veículos desde a tradicional 

exposição em lugares públicos amplamente freqüentados como feiras-

livres, encontros, eventos culturais até a publicação de obras completas 

por algumas editoras surgidas no esteio da publicação tornada acessível 

pelas tecnologias da informática. Também o rádio ainda é um veiculo de 

ampla divulgação de cantorias e seus cantadores nesta região. Este tipo 

de atividade ainda atrai apreciadores e interessados em compor versos, 

inspirados nos muitos poetas e repentistas conhecidos na região. Esta 

aprendizagem, calcada na memorização e na oralidade, contribui à 

preservação e disseminação de saberes populares. Os versos lembram 

momentos de carinho, de companheirismo:  

 

Meu pai botava a gente para dormir cantando verso que sabia decorado. 
Balançava a rede e cantava a música. Por lembrar disso, a música utopia de 
Padre Zezinho me emociona muito. (Antonia) 
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O que eu recolhi ali da mala foi um cordel [chamado] Saberes Diversos. 

Isso me lembra da época da minha adolescência, que nós todos não tinha 
energia elétrica lá na comunidade. Quando anoitecia, as pessoas da comunidade 
se reuniam numa casa só, numa sala, colocava uma lamparina para clarear lá. Aí 
vinha um homem que gostava muito de ler versos. Sabe que tinha aqueles 
versos antigos que falava da época de Lampião? Aí ele lia bem rápido. Eu era 
adolescente, às vezes eu nem entendia direito, mas eu gostava de ouvir ele 
recitando aqueles versos. E já era costume, quase toda a noite acontecia isso, a 
gente ia escutar ele ler aqueles versos. Às vezes repetia os mesmos porque não 
tinha outros, mas era o tipo de diversão da época, não tinha outra coisa pra 
fazer. Então se reunia ali naquela casa pra fazer isso. Então, quando eu vi um 
verso eu lembrei dessa época. (Ana Cristina de Melo Silva) 

 

Marcos Antonio Gondim de Freitas, gosta de fazer cordel. Lancei-lhe 

o desafio de fazer um verso contando nossa aventura. Ele me disse que 

não sabe muito bem como formar o poema quanto às estrofes. Gostaria 

de aperfeiçoar. Falei-lhe sobre a escola de música da UERN. Ele me disse 

que é louco por violão. Quando tinha doze anos, cantava. Só que depois, 

com as dificuldades, não pode dar continuidade a esta prática. Relatou, 

com a voz embargada, que ainda com oito anos foi trabalhar com o pai, 

na roça. As coisas se afastaram um pouco e hoje nem sabe cantar muito. 

 

Até hoje, quando tô na televisão e escuto o pessoal cantar eu sinto aquela 
coisa. Se eu tivesse chance, oportunidade. Porque eu não tive essa 
oportunidade. Sempre morei em Zona Rural, meu pai não tinha condições, eu 
nunca tive condições de comprar um violão. Até hoje eu sinto essa falta em mim 
que eu acho… porque eu acho que se eu tivesse condições eu era um cantor. 

 
 

Luis Benício Júnior, de Mossoró, teve mais sorte do que Marcos. O 

acesso aos aparelhos culturais urbanos lhe permitiu o aperfeiçoamento 

desta arte que ele cultiva desde muito tempo. 

 

O que eu sei e gosto de fazer é poesia. Aprendi vendo os cantadores de 
viola. Programas de rádio que tinha repentistas tocando. Isso despertou a minha 
curiosidade e fez com que eu começasse a fazer poesia. Só que eu fazia de 
maneira desordenada. Não tinha o que nós chamamos de rima, métrica e 
oração. Eu não sabia fazer. Eu fazia, mas não sabia que tinha que fazer aquilo. 
Eu fazia aleatoriamente. Então, algum tempo atrás eu passei a freqüentar um 
curso de poesia com o repentista Aldaci de França e com isso eu aprendi 
realmente como fazer. Eu já fazia antes, mas não sabia que tinha que ter aquilo. 



 

 

94 

 

Era apenas intuição. Eu ouvia os cantadores: Elizeu Ventania, Onézimo Maia, 
Edísio Calixto. Antigamente tinha os programas da Rádio Rural e eu gostava de 
ouvir. Também existia Luiz Gonzaga que cantava e tudo isso faz parte dessa 
cultura que eu gosto até demais e foi daí que eu aprendi a fazer poesia.Apesar 
de já ter me causado bastante problemas, mas eu gosto de fazer poesia. Desde 
pequeno, porque eu ouvia isso aí quando era pequeno. Eu morava numa 
comunidade rural daqui de Mossoró - Passagem de Pedra e lá era o que a gente 
tinha para ouvir. Eu era muito pequeno, não podia sair da minha casa, que não 
tinha televisão, para ir para o centro da comunidade para assistir televisão na 
praça. Antes da praça existia um outro canto, mas eu era muito menino, não 
tinha acesso. Era só ouvir rádio mesmo. Daí veio a curiosidade e a vontade de 
fazer. Hoje, graças a Deus, eu tenho livros publicados. Quando eu vim para a 
cidade para estudar e através desse curso na Escola de Música [da UERN] com o 
professor Aldaci de França, poeta e repentista. 

 

Do mesmo jeito que a Marcos, lancei também a Benício o desafio de 

contar em verso nossa viagem em busca de memórias e saberes. Dei 

como mote as impressões sobre a mala. Ele pensou um pouco, pediu pra 

levar o gravador para casa e durante minha estadia em Mossoró, 

construiu os versos que apresentei acima. Era o período dos festejos 

juninos e neles acontecia o VII Festival de Repentistas do Nordeste, na 

Estação das Artes Elizeu Ventania, em Mossoró, ambiente ideal para esta 

prática secular. 

 

A ponte da aliança - narrando brinquedos e brincadeiras 

 

Não sei se sou eu própria quem digo ou se repito alguém, mas estou 

convicta de que pelo brincar, todas as crianças do mundo se encontram. 

Tomei esta frase como operador cognitivo enquanto refletia sobre os 

brinquedos crianceiros como formas de produção de saberes primeiros. As 

brincadeiras, assim como as narrativas, comportam características do 

ensinar e do aprender que estão situadas para além dos modelos mais 

rígidos da educação formal. Narrar e brincar são operadores cognitivos 

que atuam desde o começo da história de cada ser humano e da 

humanidade. Através da representação, da imitação, da troca e da 

partilha aprendemos ludicamente fazeres e valores, num exercício de 

apreensão sensível da realidade. 
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Uma de minhas proposições nesta pesquisa foi utilizarmos 

brinquedos e brincadeiras como dispositivos de evocação de memórias 

crianceiras e, consequentemente, produção de dados. Assim, nos 

encontros, sempre lhes convidava a brincar e através de atividades 

lúdicas e de brinquedos dispostos na mala, evocar memórias e construir 

narrativas. Partindo do meu referencial, fui puxando o fio do emaranhado 

de nossas memórias crianceiras: brincar de boneca, construir brinquedos 

com poucos e parcos materiais, contar e ouvir histórias, brincar de roda. 

Lançava-lhes minhas lembranças como desafios de recordação: 

 

Eu sou pobre, pobre, pobre 
De marré, marré, marré. 
Eu sou pobre, pobre, pobre 
De marre de si. 

 

Quando fizemos esta brincadeira de roda estávamos num grupo só 

de mulheres. Pouco a pouco elas foram lembrando a cantiga, se animando 

para cantar, embora ainda de maneira tímida como se não tivessem 

direito de reviver momentos tão espontâneos. No decorrer da brincadeira 

foram se envolvendo pouco a pouco. A cantiga de roda, como parte da 

tradição cultural transmitida oralmente, guarda características de 

conservação, adaptação e transformação paulatina. Cada grupo que a vai 

reproduzindo conserva a sua vertente principal e vai transformando os 

elementos que exigem um repertório prévio à compreensão de seu 

significado. Significado este, diga-se de passagem, baseado tanto ou mais 

no imaginário do que na realidade concreta. Assim ‘a ponte da aliança’5 se 

transforma em ‘ponte da linhaça’, ‘ponta da linhaça’, ‘ponta da aliança’ (!), 

‘ponte da vinhaça’ ou algo que tenha significado no contexto dos 

brincantes. No que cada pessoa ou grupo de pessoas vai ouvindo e 

dizendo, vai transformando o texto de maneira a existir várias versões 

para cada cantiga e para a brincadeira de roda, que também vai se 

                                                 
5 A versão ‘Sur la pont D’avignon on se dance, on se dance’ me foi apresentada pela 
pesquisadora Paula Cencig do GRECOM/UFRN. 
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modificando, o que revela o seu caráter de aprendizado informal, diverso 

e multiforme. Aprendemos por repetição, memorização, observação e 

escuta, sem rigores e exigências maiores. Qualquer pessoa que queira 

comandar a brincadeira sabe que a negociação deste papel implica, 

inexoravelmente, na empatia.  

Do mesmo jeito que as crianças vão sendo apartadas das narrativas 

fantásticas ao chegar à escola, também este rito de passagem inaugura o 

distanciamento da aprendizagem mais lúdica e informal das brincadeiras e 

cantigas de roda. Ives Bonnefoy (2003) apela para a volta da 

memorização de poemas na escola, alegando que esta prática permite a 

aproximação cada vez mais ampla e profunda da subjetividade do poeta e 

de sua obra. Para ele este resgate permitirá que os alunos descubram a 

espontaneidade e a capacidade de se emocionar, de sonhar e de se 

entusiasmar. Acredito que isto possa ser possível na abordagem da poesia 

na escola, mas somente se resgatando este exercício lúdico em que se 

aprende pela observação e repetição espontâneas, sem apelar para regras 

ou para uma ‘imposição’ didática.  

A brincadeira de roda ‘Eu sou pobre, pobre, pobre’ reflete um 

contexto muito conhecido pelo grupo da pesquisa. Os saberes e valores 

transmitidos por ela estão presentes no imaginário e foram objetos de 

reflexão do grupo. A cantiga e a brincadeira que a veicula parasitam duas 

faces: por um lado a necessidade de aprender, praticando, um ofício. Por 

outro lado, o forte conteúdo ideológico que justifica a exploração do 

trabalho infantil entre os pobres. 

 

Na realidade, professora era assim [como na cantiga]. Quando ia 
crescendo, aí vinha uma pessoa, aí levava para ser empregada, cuidar das 
coisas. (Risolene Vitorino de Oliveira)  

 
Ainda acontece, mas hoje tem as leis trabalhistas e os pais, boa parte das 

pessoas já não tem tantos filhos como antigamente. (Zoelma Soares de Oliveira) 
    

As reflexões suscitadas pela cantiga demonstram uma leitura que os 

participantes da pesquisa fazem de seu contexto social. Cada um de nós 
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vive a experiência de lutar pela sobrevivência imediata, acalentando o 

desejo de construir um percurso existencial em que sacrifícios e 

abnegações não suplantem o sonho de uma vida mais digna e tranqüila. 

Estudar, ter uma profissão (ofício) e trabalhar faz parte deste percurso e 

são vividas concomitantemente. Este fato social reside no imaginário 

coletivo e, como parte da cultura, é transmitido entre as gerações através 

de diversos veículos ideológicos, dentre eles as cantigas de roda. Porém, o 

lado mais atraente da brincadeira como operador cognitivo é o seu 

aspecto lúdico, informal e dinâmico. Na pesquisa, várias brincadeiras e 

brinquedos suscitaram lembranças, folguedos e risos. Uma delas foi 

‘pinicainho’, também chamada de vassourinha: ‘Eu chamo lagarta pintada. 

Não é dessa que belisca assim, a mãozinha?’ (narrador não identificado) 

Formados os grupos, fomos brincando6. Foi divertido e emocionante 

vê-las recordando e cantando várias versões da cantiga. Eram jovens, 

jovens senhoras, a maioria já mães, algumas avós; mulheres 

amadurecidas pela luta e pela vida, todas brincando como se meninas 

fossem, sem amarras, sem pré-ocupações, sem freios, espontâneas e 

felizes. Animadas pelo folguedo foram recordando e fazendo outras 

brincadeiras. As que persistiram na brincadeira do pinicainho continuaram 

na função. A interação ajudando o resgate da memória. O brinco foi 

terminando num clima de muita alegria, com gargalhadas e ‘bolos’ nas 

mãos. Enquanto nos dispersávamos, num intervalo antes de outra 

atividade, ainda foi possível perceber alguém à procura de uma pedrinha 

para brincar de anel. 

Na meninice de filhos de trabalhadores rurais coexistem o estudo, o 

trabalho e o brinquedo. Essas atividades estão impregnadas do 

imaginário, do mítico e da emoção. Em todas as dinâmicas que propus 

durante nossos encontros procurei imprimir um caráter lúdico na intenção 

de que esses elementos estivessem sempre acompanhando o racional nas 

                                                 
6 Em função da extensão da ‘pinicainho’, dividida em várias partes, o registro de 
Veríssimo de Melo (1981) serviu-me como fio condutor de onde fui puxando minhas 
recordações do brinco. 
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nossas narrativas. Não é de estranhar que dentre os objetos retirados da 

mala ou trazidos por eles de casa foram os brinquedos os mais freqüentes 

dispositivos de evocação de memórias. Ao primeiro convite a conhecer a 

mala, vasculhar seu interior e manusear os objetos nela existentes os 

primeiros a chegarem a ela corriam a interagir com os brinquedos, 

brincando e manifestando lembranças carregadas de emoção e riso. “Nós 

viramos crianças.” (narrador não identificado) Logo o som do rói-rói se 

espalhava pelo ambiente alegrando, incomodando ou assustando alguém. 

Os brinquedos eram todos espalhados no chão e começávamos a arrumar 

a casinha, definindo personagens e papéis.  

FOTO DAS BONECAS 
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Eu trouxe esse vestidinho. Quando eu era criança eu gostava muito de 

brincar, eu apanhava muito do meu pai e da minha mãe para varrer a casa, lavar 

prato. Brincava de manhã todinha, espatifava os muafos no meio da casa, 

quando chegava a hora de ir pra escola eu tomava banho, almoçava e ia pra 

escola, deixava lá tudo [espalhado]. Meu pai jurava de botar fogo. Eu gostava 

muito de costurar, era muafo mesmo, eu não queria brinquedo não, só queria 

brinquedo de caixa, fazer roupinha de boneca... fazia essas bonequinhas. Aí esse 

vestidinho, eu ganhei uma boneca quando eu tinha nove anos de uma irmã 

minha. Ela era bem grande, eu acho que era a maior que eu tinha sem ser de 

pano, era grande ela. Aí esse vestidinho era de mãe botar fósforo, eu arranquei 

lá da parede destruí o bichinho que tinha aqui atrás e vesti na minha boneca. Aí 

até hoje eu guardei porque a boneca já se acabou, quando eu casei, ela ainda 

ficou lá em mamãe essa boneca, aí um dia fui procurar lá não tinha mais nada, 

tava toda esbagaçada. De plástico! Aí eu guardo até hoje [o vestido porta-fósforo 

feito de crochê], depois eu comecei a fazer croché, aí serviu mais ainda. (Ana 

Lucia da Silva) 

 

Os brinquedos disponíveis à nossa meninice eram, em sua maior 

parte, reaproveitamento de outros objetos transformados pela 

imaginação, criatividade e engenhosidade de crianças e adultos para 

suprir a carência de recursos e de acesso aos industrializados. Esta 

condição acabou por viabilizar, pelo fazer os brinquedos e pelo brincar, 

operações cognitivas realizadas individualmente ou no coletivo e que 

resultaram na aprendizagem de fazeres e de valores. Em contato direto 

com o meio ambiente e com materiais muitas vezes parcos, foram 

construindo seus brinquedos, seu brincar e uma apreensão sensível da 

realidade que lhes circundava. Alciene Pereira Jesuina, uma jovem aluna 

do Projeto, mora e trabalha em Upanema. Seu pai é assentado da reforma 

agrária. Mesmo distanciada do lugar onde outrora fazia seus brinquedos 

enquanto brincava se reaproxima dele de maneira bastante singela. 

Vivendo os mesmos brinquedos de outrora, agora em seu trabalho, 

constrói uma vereda entre a meninice nem tão distante e a realidade de 

trabalho e estudo. O relato das suas memórias crianceiras foi enriquecido 
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pela interação do grupo no afã de compartilhar a emoção que o momento 

suscitou. Com a voz trêmula ela contou sua lembrança. 

 

Eu fiz esse sofazinho pra filha da minha patroa, aí eu lembrei, resolvi 
trazer ele. Porque quando eu era criança, eu e as meninas lá da minha rua, a 
gente fazia os brinquedos tudo de caixa de fósforos, caixa de creme dental, 
sabão Omo (Sabão Omo era o guarda-roupa), remédio. E me lembro muito 
porque a gente, quando era na época de férias… que a gente estudava na parte 
da tarde… quando era nas férias a gente ia meio dia pra casa de uma… no quarto 
lá, cada canto era uma casa diferente. A casa da gente. E a gente passava a 
tarde lá todinha brincando. E a gente não tinha cola, fazia grude que era farinha 
de… goma com água pra colar os papéis [de presente, para decorar os 
brinquedos feitos de caixa]. E quando a gente é criança a gente não tem noção 
do perigo, porque lá na minha rua, no bairro da gente, lá nos Teimosos, a 
caçamba do lixo pegava a coleta de lixo e ia deixar lá. Aí, quando a gente ouvia a 
zoada da caçamba, corria todo mundo. Cada uma que queria chegar primeiro 
para catar o que fosse melhor pra brincar, pra ser os brinquedos. Todo dia a 
gente ia ao meio dia em ponto, procurar brinquedos, pegar caixas. 

 
 

No final do encontro pedi a Alciene para presentear a mala com seu 

sofá de caixa de fósforos. Sabia, como de fato aconteceu, que ele 

suscitaria muitas lembranças nos outros grupos com os quais ainda me 

encontraria. Achei uma dessas lembranças bastante curiosa: na casinha 

toda arrumada com mobília feita de embalagens diversas, uma caixa de 

fósforos que trazia no fundo a imagem de um pássaro, servia de televisão.  

Um brinquedo bastante solicitado na interação com a mala foi a 

boneca de pano. Feita pela própria criança com ou sem ajuda, por adultos 

ou ainda comprada sob encomenda ou na feira, este brinquedo é um ícone 

das memórias crianceiras de muitas meninas. Na maioria das vezes foi 

lembrada com carinho: 

 

Agora me lembrei da 1ª boneca que mamãe fez para mim. (Antonia) 

 
Perto da minha casa, no caminho da escola tinha uma mulher que fazia 

bonequinha de pano. Quando eu ia pra escola passava por lá, ficava olhando. Ela 
vendia. Eu não tinha condições de comprar aí ficava olhando, olhando. 
Terminava a aula eu passava por lá de novo. Às vezes, mãe: ‘todo mundo 
chegou da escola, Cristina não chegou ainda, vou atrás dela’. Eu tava lá olhando 
as bonecas. ‘Deixe depois vou fazer uma pra você’. Mãe ainda fez o corpo, 
encheu de pano e tudo, mas não ficava igual a da mulher. Eu queria uma da 
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mulher. Ela não sabia fazer direitinho, ficava toda torta, a boneca. A mulher fazia 
bem direitinho. Teve uma vez Que eu tinha dinheiro pra comprar, aí a mulher 
tinha ido embora. (Ana Cristina Lucas Bezerra Nascimento) 

 

Às vezes A imagem da boneca trazia lembranças ruins, como 

quando era associada à idéia de bruxas e maus assombros porque a 

boneca de pano também era conhecida como calunga: ‘Eu tinha ódio 

dessas bonecas. Eu tinha medo delas.’ (Sandra) 

Mas havia muitas brincadeiras e outras tantas traquinagens a 

narrar: de brinquedos de rua como as roladeiras feita de lata óleo ou de 

leite ninho cheias de areia; o cavalo de pau feito de cabo de vassoura ou 

outro pedaço qualquer de madeira; os quengos de coco presos num 

cordão que serviam para montar em cima – um em cada pé – e apostar 

corrida. Flávio Barbosa da Silva trouxe de casa sua baladeira e escolheu 

da mala o rádio de pilhas.  

 

A baladeira é, vamos dizer assim, mais ou menos de 83 até 87 eu comecei 
usando essa baladeira. A gente quando é criança sai correndo, atira nos 
passarinhos, atira nas galinhas, atira nos bichos. Passava o dia correndo. Aí 
quando era de noite era a Voz do Brasil. Um rádio mais ou menos do tamanho 
dessa mala aí, ABC Canarinho. Eu me lembro que era o nome do rádio. Aí ligava 
aí escutava até sete oito horas ai pronto ia dormir.   

 

Uma brincadeira muito comum entre as meninas era o jogo de 

pedras. Ele estava entre as recordadas como brincadeiras proibidas: 

“Jogar pedra era pecado, a mãe dizia que o diabo ficava em baixo da rede 

de quem jogava pedras, mas a gente jogava mesmo assim, pegava 

pedras no riacho para jogar.” (narrador não identificado) Havia um 

cuidado muito grande de evitar que as crianças crescessem familiarizadas 

com qualquer tipo de vício. Então, para afastá-las da ‘tentação’ de viciar-

se no jogo era usado o artifício do medo. Apesar da tentativa de controle 

e proibição, este era um jogo muito comum e valorizado talvez porque 

exigia equilíbrio, destreza e agilidade, características muito apreciadas por 

crianças, especialmente aquelas que brincam na rua, em contato com a 
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natureza. Como poucas meninas sabiam manusear a baladeira e o pião, 

brincar de pedras era um jogo preferencial entre nós.  

 

Eu escolhi [da mala] essa pedrinha, não tem nenhuma história, mas foi o 
que eu mais gostei. Eu coleciono umas pedrinhas... guardo junto com meus 
brincos, meus anéis. Umas foi eu que achei. Eu vou passando, vejo, acho 
bonitinho, pego e guardo. Outras foi minha filha, já por saber que eu tenho 
guardado ela pega e me dá. E as últimas pedras que eu achei foi duas pedras 
que eu tirei já esse ano do Rio do Carmo. Eu fui pro rio e achei duas pedras, 
tomando banho em baixo. Quando eu tirei da água achei bonito, aí levei pra 
casa. Ta lá na estante, é o enfeite. Eu gosto de coisas assim da natureza, se eu 
for pro rio eu passo o dia inteiro olhando pra água. Se for pra praia passo o dia 
todo sentada escutando a zoada. (Francisca Veralúcia Duarte de Lima) 

 

Vera se sensibilizou com o valor afetivo atribuído por mim a uma 

pedra ganha de uma amiga e que ela encontrou na mala.  Maria do 

Socorro Custódio Carvalho, também se identificou com a minha pedra: “A 

pedra era quando eu ia pro [?] de pés mais minha avó, lá tinha um 

bocado de pedras bonitas. Eu saía juntando e eu gostava muito de brincar 

com aquelas pedrinhas que jogava e aparava na mão.” Enquanto escrevia 

este texto descobri, lendo um dicionário, que o jogo de pedras também se 

chama vassourinha. Lembrar as traquinagens dos tempos de criança foi 

um gostoso exercício construído pelo grupo da pesquisa: “Lá em casa 

tinha um pé de cajarana. A gente subia e virava bunda-canastra.” (Maria 

Célia de Medeiros Rocha) 

 

Eu peguei esse pilão aqui porque eu me lembro muito das minhas 
travessuras no passado com a minha avó. Minha avó torrava o milho pra fazer a 
fuba e eu de vez em quando cutucava o pilão querendo tirar o milho que ficava 
lá dentro torrado. Aí ela dizia ‘saia daí de perto se não eu meto a mão do pilão 
na sua cabeça’. Eu ficava ali perto dela só traquinando e até hoje o pilão é usado 
para fazer fuba de milho, gergelim entre outras coisas. (Fábio Franklin Fernandes 
de Moura)  

 
Eu peguei ali na mala dois objetos. Peguei uma pedra e isso aqui é um 

badalo. Isso relembra a minha infância. Quando eu vi a mala eu fiquei encantada 
primeiramente porque tudo recordou a minha infância, tinham umas coisas, 
outras não eram familiares comigo não. Mas a lamparina, o cachimbo, outras 
coisas lembram das minhas travessuras também. Mas esse badalo aqui lembra o 
meu avô que ele era ferreiro aí o pessoal levava muito pra ele colocar esse 
badalozinho, aí ele: ‘Socorro vá deixar em tal canto...’ e eu tinha prazer de 
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passar na rua…’ [reproduziu o gesto, balançando o badalo e produzindo seu 
som]. (Maria do Socorro Custódio Carvalho) 

 

O diálogo reproduzido a seguir é uma interessante reflexão sobre os 

jogos eróticos dos meninos da roça. Ele surgiu espontaneamente na roda 

e demonstrou o interesse do grupo em abordar este tema de forma leve e 

divertida. Tudo começou com o depoimento de Antônio Edson da Silva 

Bezerra sobre suas memórias brincantes e foi incrementado pelas 

intervenções do grupo. 

 

- Peguei aqui esse carrinho, apesar assim de não ter tido tempo para 
brincar, quando não era estudando era trabalhando, meu pai tinha um cuidado 
de… tinha uns meninos lá que eram meio traquinas… meu pai tinha muito 
cuidado, tinha medo de eu me envolver com eles e fazer coisas erradas.  

 
- Pegar as borregas. (Sandra) 
 

Edson continua, para fugir do comentário: 

 

- Apesar de pouco tempo, todo menino, ou quase todos, por menos tempo 
que tenha, mas brinca. No caso de menino homem é carro, bola, pião e eu 
peguei esse carrinho aqui [na mala] e achei bem interessante. É como se a gente 
voltasse no tempo, hoje muita coisa que foi falada aqui a gente volta no tempo, 
como se tivesse vivendo aquela época.   

  
- Lá em casa, pela dificuldade [financeira] não tinha esse negócio de 

brinquedo de mulher, brinquedo de homem não. É tanto que todos os homens 
conhecem o que é brincar de cozinhadinho, brincar de boneca e as mulheres 
conhecem o que é brincar de pião, brincar de estilingue, brincar de fazer carro. 
Brincar de marido e mulher. (risos) Essa parte de carrinho era exatamente com 
lata de leite ninho. Outro era aquele carrinho de rolimã que botava umas rodas 
numa tábua. Brincar de esconde-esconde, atrás das moitas. (Sandra) 

 
- Pois meus pais já eram diferentes, eles separavam. Ele dava o maior 

apoio, incentivava a ir à escola, mas por outro lado ele tinha o maior cuidado de 
eu ficar sem fazer nada em casa e me juntar com outras pessoas e quando der 
fé, chegar uma reclamação que o filho tava fazendo uma coisa tipo roubar coisas 
das casas, matar galinha dos vizinhos, roubar brinquedo dos colegas, meter 
prego no pneu da bicicleta de um e furar. (Edson) 

 
- Todo menino de interior passou por perto de uma borrega. Eu conheci 

menino que não tinha borrega, fazia na melancia. Eu tenho um irmão que levou 
uma surra muito grande porque pegou uma porca. (Sandra) 
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- Ora, mas se tinha [essa prática]! Hoje é mais difícil porque hoje o 
negócio é mais… eu acho que era uma coisa que eles vinham ouvindo os mais 
velhos contando. Por exemplo, os meninos ficavam no meio dos rapazes, ouviam 
os rapazes contando e naquele tempo o negócio não era tão fácil como é hoje. 
(Edson) 

 
- A mulher que não casasse virgem era devolvida para o pai. Hoje em dia 

ela é devolvida se casar virgem. (Sandra) 
 
- Recentemente teve um rapaz que pegou uma porca. Ainda tem homem 

aqui na região que pega jumenta, deixa a mulher e pega jumenta. Tem um 
homem que mora com uma jumenta dentro de casa. Tem muito idoso que faz. 
As cachorras, as galinhas. Realmente, o animal se acostuma. (narradores não 
identificados) (muitos risos no final) 

 

Segundo Antonio Cândido (2001), o erotismo zoofílico era comum 

entre meninos e jovens da zona rural, na região do interior de São Paulo 

nas décadas dos 40 e 50 do século passado. A iniciação sexual estava 

ligada à precoce emancipação dos meninos que cedo se tornavam homens 

pelo ‘serviço do eito’: o trabalho precoce logo os tornava homens 

formados. E como as possibilidades de satisfação sexual fora do 

casamento eram restritas, as primeiras experiências neste sentido se 

dividiam entre a masturbação e a zoofilia logo superadas, quando não 

havia desvios patológicos, pelo contato íntimo que lhes garantia o 

casamento. Embora haja uma distância espaço-temporal entre a realidade 

relatada pelo autor e a meninice das pessoas com quem partilhei este 

diálogo, a cultura produzida por essas populações permite a continuidade 

e reprodução de hábitos, costumes e valores que transcendem tempo e 

lugar e se perpetuam no imaginário coletivo.  

Dentre todas as lembranças e reflexões brincantes produzidas pelo 

grupo também estavam as evocações das festas religiosas, os dias dentre 

um ano de trabalho em que o tempo era dedicado à fé e à diversão. O rói-

rói e o acrobata de pau retirados da mala lembraram similares comprados 

em barraquinhas e o baú lembrou aqueles onde eram acondicionados e 

expostos para venda os alfenins, a iguaria mais desejada pelas crianças, 

nesses momentos.  
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Eu fui criada a maior parte da minha infância no Assentamento Recanto, 
no município de Campo Grande e quando era nas festas de padroeiro era aquela 
festa da gente criança sair do sitio pra ir na cidade,ou nos domingos ou nas 
festas do padroeiro.  E as festas do padroeiro na nossa comunidade, logo no 
início, funcionavam dentro do mercado público e eu me lembro que quando eu 
chegava lá eu via os baús cheios de Alfenim e lá vai eu aperrear minha mãe 
atrás de alfenim, de comprar alfenim… era o baú cheio de alfenim e o homem 
colocava assim na tampa, em todo canto ele colocava. Tudo, tudo, tudo que ela 
trouxe lembra um pouquinho da gente, mas aí depois do baú eu me lembrei das 
festas de padroeiro que tinha muitos brinquedos como reco-reco e muitas coisas. 
E minha infância passei a maior parte no sítio, depois vim pra zona urbana, pra 
cidade e passei um pouco da minha infância de brincadeiras, estudando muito 
que mamãe cobrava muito da gente pra gente estudar. (Francione Bezerra de 
Azevedo) 

 

Não só os brinquedos evocaram memórias crianceiras. A imaginação 

correu solta naqueles encontros quando nos foi permitido reviver 

momentos de extremo siginificado para nós. Após uma sessão de 

relaxamento que fizemos ao início de um dos encontros, na qual os 

convidei a olhar para sua vida como que de uma janela, Antonia 

descreveu a viagem que fez até algumas de suas mais recônditas 

memórias. 

 

No relaxamento a gente viaja tão longe, tão longe que eu fui lá no sítio 
que eu nasci e vivi a parte da minha vida, fui na lagoa tomar banho, eu lembro 
que lá nessa lagoa a gente tomava banho, pegava peixe de landoá, aquelas 
traíras e tudo isso eu vivi hoje. Tirava aguapé, fazia colar. Lá tinha um lajeirinho 
onde minha mãe lavava roupas e tinha duas cacimbinhas. A gente dizia que era 
uma de nossa senhora e outra de nosso senhor. E a gente tirava água de lá pra 
beber. Quando acabar pegava outra pedra e tampava. Ainda hoje tem lá, mas 
faz mais de trinta anos que eu não ando lá. Quando eu viajei até lá [no 
relaxamento] aquilo me deu uma coisa que eu nem sei dizer, porque é como eu 
disse, naquele tempo eu era feliz. E hoje é totalmente diferente a realidade: 
meus filhos não viveram o que eu vivi. Por isso que eu digo que naquele tempo 
eu era muito feliz e não sabia não. Naquele tempo a gente não devia a ninguém. 
Era vestido de chita e chinela havaiana, mas a gente era feliz. E hoje, por mais 
que a gente busque resgatar a cultura finda ficando no papel. Essa história de 
resgatar a cultura que a gente vive direto, direto, direto é só no papel. Só nessas 
horas que a gente ta aqui, viajando é que a gente vê. Se não fosse essa 
entrevista eu não ia lembrar de tudo isso que eu lembrei hoje porque fazia muito 
tempo que eu não lembrava dessas coisas. É a hora que a gente começa a dar 
mais valor e não deixar passar as coisas sem perceber que é tão importante.  

 

Em sua fala Antonia referiu-se à música Utopia de Padre Zezinho 

que lembrava as coisas que estava recordando naquele momento. Para 
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ela a música sintetizava suas recordações expressas na frase dita muitas 

vezes: “Eu era feliz e não sabia.” 

 

Das muitas coisas do meu tempo de criança/ Guardo vivo 
na lembrança o aconchego do meu lar/ No fim da tarde 
quando tudo se aquietava/ A família se ajuntava lá no 
alpendre a conversar/ Meus pais não tinham nem escola e 
nem dinheiro/ Todo o dia o ano inteiro trabalhavam sem 
parar/ Faltava tudo, mas a gente nem ligava/ O importante 
não faltava/ Seu sorriso e seu olhar. (PADRE ZEZINHO) 

 

Enquanto bordava este texto com os retalhos que construímos nos 

encontros, relutei em acrescentar a música cantada por ela. Mas, depois 

de algum tempo, percebi que minha resistência era apenas o meu pré-

conceito com relação a uma música de forte conteúdo ideológico. Então 

achei que não tinha o direito de excluir deste texto um referencial tão 

forte para Antonia com o qual ela relacionou aquele importante momento 

revivido. Por isso acrescentei a parte da música que ela cantou, 

concordando que se parece muito com nossa história. 

Foram estas as memórias brincantes que estes filhos de 

trabalhadores rurais quiseram ver retratadas aqui neste texto: um misto 

de brincar, trabalhar, estudar, sonhar com dias melhores, lutar para 

realizá-los, mas sem nunca perder a esperança, a alegria, o desejo e a 

utopia.  

 

Saberes do cozinhar - fazer, partilhar, comer 

  

 Também os saberes ligados à alimentação trazem à tona o processo 

de transição cultural pelo qual passam essas pessoas. 

   
Aprendi com mãe a saber cozinhar. O pouco que tem, transformar numa 

comida boa e repartir. Lá em casa sempre foi muita gente. Então tinha a 
necessidade de repartir por igual para que todo mundo coma bem e por igual. Na 
minha casa não tinha mesa, era uma esteira. Mamãe só botava o almoço, o café 
ou a janta quando tava todo mundo em casa. Ela se preocupava em dividir por 
igual porque às vezes não dava para todo mundo comer à vontade. Passou muito 
tempo assim. No chão mesmo, na lateral da esteira. (Tereza Cristina da Silva 
Moreira) 
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FOTO DO COZINHADINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as brincadeiras recordadas, uma me pareceu a que mais uniu 

o lúdico à aprendizagem de um ofício: o cozinhadinho, evocado 

principalmente pela panelinha de barro. Às vezes as panelas eram feitas 

pelas próprias crianças “num barreiro perto de casa mesmo. A gente 

moldava e botava para secar.” (Rizolene) Chamado de cozinhado, 

cozinhadinho ou feijoada esta brincadeira, geralmente vivida por grupos 

de meninas ao qual por vezes se incorporavam alguns meninos, era um 

aprendizado incentivado pelas mães ou mulheres mais velhas com o 

intuito de desenvolver, especialmente nas meninas, o gosto e a habilidade 

para cozinhar. Juntavam-se pequenas porções de comida – feijão, arroz 

ou o que tivesse disponível. Improvisado um fogo numa sombra do quintal 

da casa se fazia a função que culminava com a refeição servida 

solenemente. Quando não havia comida disponível ou permissão dos 

adultos para fazê-la, a imaginação se encarregava de dar vida à 

brincadeira de faz de conta.  Celliana Silvério Rodrigues revelou o gosto 

que tem de cozinhar, o desejo de aprimorar mais suas habilidades neste 

fazer e a relação que sempre existiu entre aprender este ofício, ajudar nas 

tarefas domésticas e brincar de cozinhar. 
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A gente brincava, mamãe dava oportunidade também da gente brincar e 
depois ela botava a gente pra praticar mesmo, ela dava as quantidades 
pequenas pra gente levar, dava as panelinhas pra gente fazer o cozinhadinho, e 
lá no cozinhado ela não dava nenhuma instrução era só a gente mesmo. Cada 
um dava opinião na hora da brincadeira, um dizia: ‘- Não, é assim.’ Outro: ‘- Eu 
já vi e é assim.’ E assim a gente conseguia. Só tenho uma irmã. Mamãe não 
deixava a gente ir para as casas vizinhas, mas deixava que os outros viessem na 
casa da gente, e ela aceitava que todo mundo brincasse. Tinha a hora da 
brincadeira e tinha a hora de fazer os afazeres de casa, mesmo a gente criança 
ela sempre colocou.  

E eu acho assim, que hoje em dia que o pessoal tem esse direito que 
criança não pode trabalhar, eu acho errado isso numa parte, porque a pessoa 
deve se aprimorar de criança, fazer as coisas, porque quando casa as vezes não 
tem condição financeira pra colocar empregada aí a gente é que tem que fazer 
as coisas. E mesmo assim a gente tem uma oportunidade de sair pra estudar em 
outro canto, tem que morar sozinho tem que praticar, não vai ter outra pessoa 
pra fazer, tem que se virar mesmo. Papai também, papai amanhece o dia, varre 
pé-de-porta, tudo é limpo, limpo. Papai toda vida deu ordem pra gente fazer as 
coisas. Ele vinha com paciência, ensinava tudinho. Lá onde a gente morava todo 
mundo dizia: ah as mocinhas de Manduca [se referindo aos filhos homens]. 
Quando eu nasci eles já eram todos rapazes, quem cuidou do resguardo de 
mamãe foram eles, não foi ninguém de fora, foram eles quem lavava os pratos, 
quem fazia almoço…  

 

Também fiz meu relato da brincadeira do cozinhadinho, afinal 

escolhi a panela de barro influenciada pela memória crianceira que ela 

suscitou ainda na loja do Pereira. Meu relato causou muito 

estranhamento. 

 

A gente fazia cozinhadinho, era cozinhando de verdade. Era assim, quando 
a mãe ia cozinhar, as meninas iam pegar um pouquinho de arroz, um pouquinho 
de feijão, um pouquinho de macarrão pra gente brincar. Eu tinha um fogãozinho 
de lenha, feito de alumínio… flandres, que a gente botava o carvão dentro de um 
buraquinho e fazia o fogo pra cozinhar. Minha mãe criava galinhas, então quando 
era dia de matar galinha a gente brincava de cozinhadinho, com as tripas da 
galinha. Olhe, não sabe quando faz a buchada com o carneiro ou com o boi? 
Então, fazia buchada de galinha, pegava as tripinhas, pegava um palito de 
coqueiro que tira… que fica só o palitinho bem fininho e virava as tripinhas [para 
limpar]. Então aquilo era um aprendizado, a mãe dava não era por outra coisa 
não, era porque ali a gente estava aprendendo. Eu ainda era muito pequena e as 
minhas colegas, pra gente aprender a tratar uma buchada, então o jeito de 
aprender a tratar uma buchada era começar com aquilo ali. As galinhas eram 
criadas num terreiro muito limpo, não tinha inseto nojento, era uma coisa limpa, 
que elas comiam aquelas minhoquinhas ali e era a comida para completar, o 
milho e a minhoquinha, as galinhas eram criadas ali, não saiam do cercado, 
então eram limpinhas. Então, a gente limpava as vísceras, botava na panelinha, 
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botava o tempero e botava pra cozinhar. Fazia o arroz, fazia o feijão e fazia a 
mistura que era as tripinhas de galinha. (risos) É a mesma coisa do que comer 
as vísceras do boi ou da vaca, ou do carneiro. 

 

A dieta do sertanejo exige criatividade para driblar a pouca 

diversidade. Aprender desde pequeno a habilidade e o valor de saber 

aproveitar tudo é uma característica de que devemos nos orgulhar, 

principalmente em tempos de tantos e vergonhosos desperdícios que 

ameaçam a vida humana no planeta. São na simplicidade e no 

comedimento que os trabalhadores rurais podem ensinar a seus filhos os 

valores do alimento: sustento da vida, aquilo que é preciso conquistar dia 

após dia com o suor do trabalho. Aprender a produzir, a adquirir e a fazer 

a comida é um dos eixos sobre o qual se sustenta a vida do homem do 

campo. A escassez é companheira constante. Mas nem por isso ela 

significa a ausência de sentimentos de partilha e coletividade. Em todos os 

momentos em que se referiram aos saberes que trazem na memória 

sobre alimentar-se estes trabalhadores preferiram enfatizar os laços 

familiares e de grupo que construíram ao redor do fazer e do partilhar a 

comida. Em tempos de incerteza como os que vive a sociedade 

globalizada esses saberes dizem muito, especialmente sobre a 

necessidade de superar o desequilíbrio entre a fartura obesa e a miséria 

em que vive a grande maioria dos habitantes do planeta.  

A culinarista e escritora norte americana Alice Waters (2006) 

comprometida com a alimentação saudável e com a produção sustentável 

de alimentos, é uma das criadoras do conceito de alimentação demorada, 

feita com cuidado e de maneira sustentável (slow food). A despeito da 

diferença dos contextos em que se inserem suas reflexões e a realidade 

dos trabalhadores rurais participantes desta pesquisa, é possível partilhar 

com a autora lições sobre a importância da alimentação como fonte de 

vida e de saberes: “[  ] a comida pode nos ensinar as coisas que 

realmente importam – cuidado, beleza, concentração, discernimento, 

sensualidade, tudo o que o ser humano tem de melhor – se pararmos 

para pensar no que estamos comendo” (WATERS, 2006, p.81). Os saberes 
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do fazer, do partilhar e do comer remetem para valores relacionados à 

vida e ao relacionamento entre as pessoas. Não são à toa as reuniões em 

torno do fogo para fazer e da mesa, seja ela qual for, para partilhar as 

refeições. Alimentar-se com comedimento ensina o valor da comida, do 

trabalho gasto para produzi-la, do quanto ela custou, de quantas pessoas 

não dispõem dela. Ensina sobre a necessidade e desperta o desejo de que 

ela não falte para ninguém. Estes saberes comportam, portanto, os 

sentimentos de tradição, caráter, sustentabilidade e diversidade de que 

fala Alice Waters. Na aproximação com outros pertencimentos, estes 

sentimentos de partilha construídos no núcleo familiar podem se ampliar, 

ressignificados por novos saberes e valores apreendidos, porém 

conservando sua matriz constituinte. Podem também ser substituídos por 

outros menos comprometidos com o fazer e mais aproximados do 

consumo rápido e fácil. 

Analwik Lima (2008), em seu trabalho de mestrado, fala de uma 

educação do sensível, possível de ser construída pela tessitura e 

entrelaçamento de saberes e sabores. A sociabilidade gerada nos 

entremeios da cocção do alimento permite uma reflexão sobre o co-

pertencimento entre natureza e cultura e a compreensão do ser humano e 

de sua sensibilidade. Através desta sociabilidade é possível reconstituir 

uma educação do sensível que resgate a dialogia entre saberes do fazer, 

do pensar e do sentir, numa perspectiva mais totalizante do homem e da 

cultura. Aprender a cozinhar resulta da observação, da intuição, da 

imitação, da troca de informações e experiências. Envolve o 

entrelaçamento do corpo, alimentos e utensílios disponíveis, numa 

atividade não totalmente explicada ou mesmo consciente. Neste processo 

de construção de saberes que se dá no decorrer de toda a existência, 

pessoas se encontram e compartilham informações e práticas, exercícios e 

afetos que saciam e nutrem razão e espírito.  

 

Gosto de cozinhar que eu aprendi com minha mãe. Ela dizia que tinha que 
me ensinar para quando casar, saber cozinhar. Mas serviu porque meus pais se 
separaram muito cedo. A gente ainda era criança de dez, doze anos. Eu fiquei 
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tomando conta de meu pai e de dois irmãos. O que ela me ensinou de cozinhar e 
fazer os trabalhos domésticos serviu porque eu tomei conta da casa, dos meus 
irmãos, de lavar, passar, cozinhar. Então serviu. Ela ia cozinhar e me chamava 
para olhar. Faça o suco, faça a carne, invente uma comida. Ela dava a 
oportunidade. Dizia o que eu tinha que fazer e colocava eu para cozinhar. Eu 
tinha uns oito anos. Ela não tinha tempo de cozinhar porque tomava conta do 
comércio. Eu ajudava ela para a comida sair na hora certa. Ela foi passando o 
conhecimento que a mãe dela já tinha passado, para mim. Hoje eu sei fazer 
massas, doces, sobremesas. Eu fui inventando de cabeça. (Kilva Teixeira da 
Silva) 

 

Antonia aprendeu a cozinhar com um ‘gringo’ num restaurante em 

que trabalhava:  

 

Aprendi a cozinhar com Pedro Henrique que representava a MAISA fora do 
Brasil. Tinha um restaurante em Nova Betânia. Me convidou e eu trabalhei com 
ele por quase três anos. Ele foi me ensinando, estimulando e durante um ano eu 
aprendi todo o cardápio dele. Eu adoro cozinhar. 

 
 

Entre os rapazes participantes da pesquisa esta prática e seus 

saberes também estão bastantes presentes. Carlos César Teixeira 

Carvalho aprendeu a cozinhar porque a mulher trabalha de manhã e ele à 

tarde. Marcos Antonio Gondim de Freitas gosta de cozinhar. Aprendeu 

porque a mãe passou um tempo doente: “Hoje é um grande preconceito 

para a maioria dos homens, mas eu me orgulho de saber.” 

  Paulo Daniel C Gondim de Castro toma como referência para dar 

crédito a este seu saber a opinião das outras pessoas:  

 

O que o povo diz que eu sei fazer é cozinhar. É interessante. Eu aprendi 
porque fui quase obrigado. Meu pai se deslocava para o assentamento. Minha 
mãe não pode morar lá porque ela cuida de meus avós, pessoas já de idade. 
Precisam de ta na zona urbana pra constantemente ir ao médico. Aí eu ia pra ele 
[o pai]. Ao invés de eu ir ajudar na plantação, eu ficava em casa, fazendo o 
almoço, varria a casa, lavava os pratos. Por isso que eu sei fazer isso. 

 

Celliana mostra como os saberes domésticos do cozinhar e do cuidar 

da casa, em sua família, sempre significaram uma estratégia de 

sobrevivência. Em todas as atividades lavorais, os membros da família 

foram, desde muito cedo recrutados a participar. 
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O que eu gosto de fazer mesmo é cozinhar, é a única coisa que eu sei 
fazer, assim… Gosto de trabalhar, mas o que eu gosto de fazer mesmo é 
cozinhar. Eu queria me aprimorar mais, mas o que eu gosto mesmo é de 
cozinhar. E assim, como eu aprendi foi com os meus pais. Minha mãe sempre 
deu oportunidade. A gente morava num sítio e lá o pessoal foram… é em Baixa 
Verde, no município de Baraúnas. E lá morava muita gente, e com o decorrer as 
dificuldades foram aparecendo, o pessoal vieram embora pra cidade e lá só 
ficaram três famílias, que no caso uma era a dos meus pais. Aí minha mãe 
sempre colocava a gente pra fazer as coisas: ‘você hoje vai ter que aprender a 
tratar a galinha.’, aí botava eu e a outra menina, a minha vizinha e matava duas 
[galinhas]. Eu ficava com uma, ela ficava com outra. Ia despenar, ia tratar, ia 
colocar no fogo, tudo. Tinha esse processo todinho. Aí, quando ficou essas três 
famílias, mamãe quando saía de casa, minha irmã casou muito cedo, só ficou eu. 
Eu era muito pequena, tinha uns dez anos. Quando mamãe saia de casa só 
ficava eu, papai e os três irmãos. A gente fazia queijo e era assim, o sustento da 
família. Fazia o queijo, no sábado trazia pra cidade pra vender e fazer a feira. 
Quando era pra fazer o queijo, todo dia tinha que chamar um vizinho, umas 
meninas lá, umas vizinhas pra fazer o queijo. Aí papai disse: ‘Celliana, hoje você 
quem vai fazer o queijo, não vou chamar mais fulana, não.’ Aí eu: ‘tá certo!’ Ele: 
‘você tem coragem de fazer?’ Eu: ‘tenho, eu já vi mamãe fazendo, eu não 
pratiquei, mas eu vi. ‘Também se não der certo a gente não vende esse daí, 
deixa pra gente consumir.’ E eu consegui fazer. No primeiro dia não ficou bom e 
nos outros dias foram ficando bom e ele disse: ‘De hoje em diante não vou 
chamar mais ninguém, vai ser você mesmo.’ Ia me ajudar porque as panelas são 
muito grandes, muito pesadas. Tem que pegar na coalhada quente. 

 

Luiz Fernandes Bisneto tomou como referencia para suas memórias 

e reflexões a panela de barro: 

 

Eu peguei [na mala] essa mini-panela de barro. Como falaram que a 
lamparina é um dos ícones da zona rural, também, pra mim, a panela de barro é 
uma coisa marcante pra quem mora na zona rural. Eu lembro que chegava em 
casa, tava a famosa panela de barro com o feijão no fogo. Fogão à lenha, eu me 
lembro muito. Toda cheia de tisna ao redor. Hoje a coisa é mais moderna, panela 
de pressão, é tudo mais modernizado. Sendo [cozinhado em] panela de barro é 
bom.’ 

 

Os saberes do cozinhar dos participantes desta pesquisa foram 

construídos em primeiro lugar no terreiro, pelo brinquedo, simulando ou 

fazendo em pequena escala. Aliado a isso, desde muito cedo, foram 

levados à cozinha de casa ou de vizinhos e aprenderam pelo olhar e pelo 

fazer. Assim como com os outros saberes, os do fazer, do partilhar e do 

degustar o alimento encontram-se na confluência entre aqueles primeiros, 
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mais próximos da terra e os já ressignificados pelas novas relações que 

construíram em seu percurso campo-cidade. São saberes que lhes 

permitem estratégias de sobrevivência pessoal e até mesmo, entre 

muitos, profissional. Mas são, acima de tudo, possibilidades de 

contribuição a uma educação do sensível, que considere as subjetividades 

e participe da construção de um mundo melhor. 

 

Plantar- tecer a terra 

 

Criar filhos íntegros é como cultivar alimentos saudáveis. É 
uma prática sagrada; requer que acordemos a cada manhã 
vendo as coisas de modo diferente, respondendo ao 
momento, escutando, prestando atenção, observando. Toda 
vez que eu planto uma semente e a vejo brotar, isso me 
ajuda a diminuir o meu ritmo e a vivenciar um dos maiores 
mistérios da vida; e a cada vez, é como se eu não pudesse 
fazer outra coisa senão me deixar renovar. Eu posso ter essa 
experiência: plantar, cultivar, colher e desfrutar a 
generosidade da terra bem ali, na porta dos fundos da 
minha casa. Mas, mesmo em meio a essa experiência 
abençoada, é comum eu sentir tristeza. Eu sei que a maior 
parte da nossa sociedade não tem mais essa oportunidade, 
não sabe mais o que é arrancar uma cenoura da terra ou 
comer uma melancia ainda quente com o calor do sol ou 
comer vagens tão frescas que derretem na boca. A ligação 
com a terra provê um outro tipo de nutrição menos tangível 
que as cenouras, vagens e melancias, uma profunda 
nutrição espiritual pela qual, a meu ver, a nossa sociedade 
anseia desesperadamente. (Michael Ableman, 2006, p. 219-
220) 

 

Minha maior expectativa nesta arqueologia de saberes era quanto à 

abordagem dos conhecimentos relativos à agricultura. Parecia óbvio que 

os saberes mais consistentes e significativos estivem relacionados a 

trabalhar a terra, plantar e colher. Ao desejo de manter uma vida bucólica 

e retirar da terra o sustento. Após as primeiras investidas, comecei a 

desconfiar que minhas expectativas não correspondiam de fato à realidade 

em que estão inseridas essas pessoas. Principalmente porque a 

necessidade de deslocamento para a cidade em busca de escolarização 

parece ter afastado estes jovens de uma vivência mais próxima com a 
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terra e com o prazer de retirar dela seu sustento. Quando viajei a 

Upanema e tive contato com uma turma com um número significativo de 

homens, pude me alimentar dos saberes sobre a agricultura que eles 

quiseram trazer à tona e das emoções que narrar a conquista e a vivência 

com a terra suscitaram.  

  

Eu sou Marcos, sempre morei no sitio, morei praticamente 28 anos no sitio 
e eu sempre amei a agricultura. Nasci e me criei, morei 28 anos na zona rural e 
agora recente faz dois anos que eu tô morando aqui em Upanema. Eu acho 
muito estranho porque pra você abandonar tudo que você viveu é muito ruim. Eu 
fui obrigado a vir morar na cidade porque eu sou casado com uma pessoa que dá 
assistência técnica num assentamento. Então esse pessoal que dá assistência 
técnica no assentamento eles não podem morar no assentamento. Praticamente 
trabalhar só o correr do dia, que todo dia eles trabalham lá. O PAC, Programa de 
Consolidação do Assentamento, ele exige isso aí: a pessoa não atuasse, não 
morasse no assentamento. Faz dois anos. A gente amanhece o dia, é uma coisa 
diferente como aquela música que a senhora tava passando ali [no 
relaxamento]. É tão bonito o canto dos pássaros de manhazinha, o cheiro, 
aquela coisa boa. Eu ia até pegar água no açude na carroça, aquela coisa boa. A 
gente quando chega na rua praticamente vai esquecendo um pouco, aí fica mais 
difícil. E sobre a agricultura eu sei fazer tudo, plantar feijão, milho, batata. 
Plantei muito. Isso aí eu sei fazer tudo. De tudo eu sei fazer um pouco. (Marcos 
Antonio Gondim de Freitas) 

 
Meu nome é Naldo Henrique, moro no PA São Sebastião III, Upanema. O 

que eu gosto de fazer é trabalhar na agricultura. Eu Comecei aos 11 anos 
trabalhando com o meu pai, foi ele quem me ensinou, foi por isso que eu segui. 
Lutei muito para conseguir uma terra, consegui e até hoje eu trabalho e dou 
valor. Gosto muito de lutar com a terra. [O que mais gosta de fazer é] Plantar e 
limpar. Agora a gente ta colhendo. (Naldo Henrique Costa) 
  

Olhando mais de perto, entretanto, percebi que nem todos os alunos 

do Projeto têm esses saberes como os mais importantes e necessários 

para sua vida. Às vezes foi necessário mesmo negá-los, resistir a eles ou 

subsumi-los. Para a maioria deles, aprender a trabalhar na agricultura 

sempre esteve acompanhado da necessidade de estudar porque muitas 

vezes ir a escola significava a única possibilidade de mudança de um 

modo de vida em que trabalhar muito, de sol a sol, resultava numa 

recompensa inversamente proporcional ao esforço empregado. 

 

O que eu aprendi com meu pai e com meu avo foi trabalhar na roça. Eles 
me colocaram muito cedo pra trabalhar junto com eles e eu aprendi. É um 
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conhecimento que eu prezo muito, gosto muito de ter aprendido, valorizo muito. 
Sempre que tem uma oportunidade eu volto, converso com eles, ainda trabalho 
com eles no tempo de inverno. E a questão de estudar, eu aprendi com mamãe 
que era professora e sempre incentivou muito a questão do estudo. Então era 
assim: um puxava pra um lado, outro puxava pra outro, mas sempre os dois 
querendo unificar. Quando mamãe colocava: ‘Meu filho, tem que fazer os 
deveres [escolares], mas também tem que aprender a fazer alguma coisa [da 
roça] porque vai que sabe os deveres e não tem um futuro na educação. Então 
já tem algo em que se sustentar, alem de ajudar eles. Tinha um pouco de visão, 
mas no fim todos dois deram certo. (Aizamaque) 

 

Aizamaque, único homem de sua turma, e suas colegas, 

carinhosamente me ensinaram a delicadeza e a singeleza de plantar 

hortaliças. Eu havia lhes revelado o desejo de saber plantar, atividade que 

não me foi ensinada, e de ter uma horta em casa. Por isso, os saberes do 

plantar que eles compartilharam comigo foram relacionados à horta. É 

comum nas famílias da zona rural e nos coletivos dos assentamentos que, 

na divisão das tarefas ligadas ao plantio, as mulheres tenham a 

incumbência de fazer e cuidar da horta.  Esta tarefa, diretamente ligada 

ao cuidado com a alimentação, a casa e a criação dos filhos, geralmente é 

feminina, porém muitas vezes compartilhada com os homens da casa. Ela 

exige que sejam colocados em prática saberes construídos pela 

observação, na troca e na partilha e que trazem, acoplados, valores e 

contemplações sobre o sentido da vida. 

 

Para plantar tem que ter amor e tem que ter a mão. Já plantou coentro 
alguma vez? Porque coentro tem o segredinho de plantar: prepara a horta, o 
terreno, com bastante esterco, areia. Molha uns dez dias o canteiro. Depois de 
ter preparado a terra, o paú, rela a semente, aí faz uma fileirinha na terra 
fazendo um risco, esfarelando. Não pode ser muito fundo, basta passar o dedo. 
Espalha com os dedos, soltando a semente bem devagarzinho. Cobre sem 
encalçar com a mão para não enterrar. Passa a mão [bem de leve] só para dizer 
que cobriu a semente. Todos os dias, molha com o regador, mas sem molhar 
muito. Nos primeiros dias não pode levar muito sol. Depois de plantar tem que 
cobrir com palha de coqueiro ou com saco de nylon. Melhor com a palha. A palha 
vai proteger e não precisa tirar a palha para aguar. Depois de cinco dias, ele 
nasce e já pode tirar a palha. Continua aguando, mas não é com muita água, é 
com o regador. 

 

O carinho com que o grupo descreveu as habilidades e cuidados 

necessários para a produção de uma horta sugeriu a importância que tem 
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para essas pessoas o plantar e o colher. Para além de uma atividade 

somente preocupada com a produção e comercialização de alimentos de 

origem vegetal, tratava-se ali de uma prática e seus saberes construídos 

no interior do núcleo familiar e que envolvem sentidos e sensibilidades 

vinculados ao trato com a terra: o cheiro da terra molhada e adubada, a 

observação dos fenômenos climáticos, o cuidado constante para que o 

broto rameie, a paciência e o respeito necessários para acompanhar o 

desenvolvimento da planta, a alegria do momento da colheita, provar um 

vegetal recém colhido.  A experiência de produção de uma horta, descrita 

singelamente por aquele grupo, me sugeriu e inspirou a busca de 

caminhos para compreender o cultivo de alimentos como uma 

possibilidade de ‘nutrição espiritual’, como chama Michael Ableman 

(2006). A experiência de vida descrita por este agricultor, escritor e 

educador alimentou meus anseios de pensar uma educação da 

sensibilidade e da subjetividade fundada no sentido de pertencimento a 

um lugar e à relação entre as pessoas e entre o mundo natural e cultural. 

Uma educação que religue saberes, reaproxime pessoas, redefina valores, 

no sentido de que seja possível nutrir a esperança de uma vida mais 

digna. 

 

Animais - caçar ou cuidar 

 

A fixação do homem a terra, no que diz respeito a sua convivência 

com os outros animais foi um processo de transformação do nômade, 

caçador, para o pastor, fincado na terra e próximo cada vez mais da 

produção em escala industrial. Longe de querer fazer aqui um resgate 

histórico deste processo, já amplamente estudado, na reflexão que se 

segue, tento mostrar como se dá para estes filhos de trabalhadores rurais 

a relação do homem do campo com os animais e com a pecuária como 

atividade produtiva. Começo apresentando o único relato feito a respeito 

da caça. Talvez único por ser sabidamente uma atividade ilegal e da qual 

não se fala em situações formais. Marcos Antonio Gondim de Freitas ficou 
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à vontade para falar até por se referir a uma atividade que sua família não 

mais pratica e pela noção que demonstrou ter de seu impedimento moral 

e legal. 

 

Eu sou Marcos do Assentamento Nova Vida. Eu pensei em trazer um 
caderninho do tempo da minha infância, foi uma época que eu sofri muito, mas 
eu olhando a mala da professora eu relembrei do tempo que eu caçava. Isso aqui 
era uma piraca que a gente chamava. Nessa época a gente gostava muito de 
caçar, praticamente todas as noites. Pra mim, aquilo era muito bom. Com o 
passar do tempo a gente vai entendendo as coisas como é. Hoje eu dou conselho 
ao pessoal para que não cassem mais, para que não acabem com os animais, 
com as caças que tem, com a fauna. Aí eu sempre dou conselho, ‘gente não 
pode caçar na época da reprodução’ porque a maioria… a gente não ligava pra 
essas coisas... Pegava os bichinhos novos, às vezes os tatus-pebas. Trazia pra 
casa os bichos bem pequenininhos e a gente comia. Precisava, né? Eu me criei 
na zona rural e meu pai sempre caçou, toda noite pegava três, quatro tatus e 
hoje está em extinção, praticamente não existe. Muito pouco. 

 
   

Poucos objetos da mala evocaram lembranças relacionadas à criação 

de animais. Ainda assim, estimulados pela roda de conversa e pelas 

minhas provocações, vieram à tona relatos desta atividade que praticam 

especialmente os homens, e que lhes confere saberes do fazer e valores 

com relação à vida no campo. Os textos falam por si. 

 

Eu sempre fui do campo, do sítio. Então essas coisas relacionadas ao sítio, 
ao campo, lutar com o gado, correr a cavalo, nadar… Essas coisas que existem 
no sítio são as coisas que eu mais sei fazer ou que eu mais tenho prática em 
fazer. Eu aprendi na comunidade com pai, com tios, colegas mesmo. É normal a 
pessoa que mora no campo, já bem pequenininho já sabe nadar, correr a cavalo 
tirar leite de vaca, pescar, essas coisas. [A primeira vez que tirou leite de vaca] 
foi engraçado: lá no meu avô tinha muito gado e eu tinha vontade de aprender a 
tirar leite, mas a minha avó não deixava porque ela dizia que se eu fosse tirar 
sem saber as vacas iam diminuir o leite e não ia dar para fazer a entrega. Ia 
esconder o leite: quando ela não solta o leite todo devido à pessoa não ter muita 
prática. Um tio meu disse: ‘Deixe o menino aprender que é pra ajudar a gente’. 
Aí foi bem ligeirinho. Não dói, não. E quem for aprender, tem vaca que é melhor, 
que o leite é bem frouxinho e têm outras que é mais difícil. O que eu sei fazer 
são essas coisas do campo. (Antônio Edson da Silva Bezerra) 

 
  Eu sempre vivi na roça, morei muitos anos no sítio. Vim para a cidade. Lá 
em casa arranjaram um assentamento, eu fui lá de novo, mas hoje moro na 
cidade. Uma coisa que eu aprendi e eu acho bem é tirar leite de vaca. Eu aprendi 
com o pai do meu padrasto em… mais ou menos no começo dos anos noventa, 
num sítio vizinho, ali nas Barreiras. Tinha uns doze ou treze anos. Ele ia tirar, eu 
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ficava olhando… Quando arriava o bezerro, lá eu corria pra perto do peito da 
vaca. E foi assim que eu aprendi. Tem [segredo para tirar leite da vaca], até o 
jeito de pegar, se a pessoa não souber pegar… (risos) Ela [a pegada] é firme e 
ao mesmo tempo delicada (risos). [os outros rapazes concordam] Senão a vaca 
esconde o leite. [A máquina de tirar leite] é bom, assim. Pro pequeno produtor 
se torna muito cara, mas pra quem produz leite para vender num laticínio é bom. 
(Flávio Barbosa da Silva) 

 

Marcos, em seu depoimento, fez questão de também expor seus 

conhecimentos experienciais sobre a pecuária leiteira e de demonstrar a 

maneira cuidadosa como os animais são criados por sua família. 

 

Tirar leite da vaca. Eu aprendi muito novinho também, com oito anos eu já 
tirava leite. É como eles falaram, o pai da gente não deixava tirar o leite porque 
sempre o leite é pra fazer queijo, pra vender. Aí quando você vai aprender, a 
vaca esconde o leite, a gente chama esconder o leite. A gente deixa o bezerro 
mamar um pouquinho, ela apoja, como a gente chama, fica as tetas bem 
durinhas. A gente percebe logo, fica bem cheinha, chega ‘filipeia’. Naquela hora 
que ‘filipeia’ você pode começar a tirar. A gente quando vende o leite, o pessoal 
chama matar o bezerro na cuia, como o pessoal diz lá na zona rural. A gente 
sempre costuma tirar o leite pela manhã e à tarde ele mamar. Mas tem pessoas 
que explora mesmo, tira o leite de manhã e tira o leite de tarde, os bichos ficam 
todos magrinhos. Tem gente que escurrupicha tudo. Lá na casa do meu pai teve 
uma vaca que ela pariu três vezes, três crias dela foram praticamente de dois. O 
povo [dizia]: ‘Não, deixe o leite do bezerro!’ Mas só que a gente tinha o controle. 
Toda manhã a gente tirava para o bezerro de tardezinha [mamar] pra no outro 
dia de manhã a gente tirar o leite. O bezerro era gordo. No correr do dia, 
passava o dia todinho com a vaca. Lá em casa papai sempre teve esse controle, 
toda a vida. A gente deixa praticamente um mês [o bezerro com a vaca]. Se 
deixar mais de um mês o bezerro fica muito bravo. Quando a gente vai arrear, 
tem que arrear no mourão. Porque a gente costuma arrear na mão da vaca. Só 
que ele tando muito forte, ele leva a mão da vaca para todo canto. Escurrupichar 
é não deixar nenhuma gota de leite no ubre da vaca. Tirar tudo. E sobre essa 
máquina que tira o leite, aquilo ali eu não acho muito apropriado não porque 
você tem que ter uma capacitação para saber. Porque assim, professora, acho 
que quem inventou isso foram os grandes agro pecuaristas, visando já o capital. 
É tanto que explora os bezerrinhos, os bezerros já ficam separados das vacas 
porque as vacas só servem mesmo pra dar leite. Eu acho isso aí muito errado 
porque se não tiver um controle, você suga o sangue da vaca. É um tempo 
determinado. É porque, assim: tem vaca que ela varia. Um dia ela dá dez litros, 
outro dia ela não pode dar dez. Então [se] você programa pros dez litros de 
leite? 

 

O relato de Marcos suscitou uma rica discussão sobre o uso de 

novas tecnologias no trato com o gado leiteiro. Francione explicou o 

processo de utilização da máquina de coletar leite: “Aquilo ali já é 



 

 

119 

 

programado para tirar a capacidade de leite da vaca. Se é programado 

para tirar cinco litros, quando chegar a essa quantidade a máquina pára, 

automaticamente.” alguns deles se posicionaram defendendo ou fazendo 

restrições às tecnologias, alegando a questão de estimulação pela 

utilização de hormônio, pelo uso de antibióticos e probióticos e pela 

alimentação à base de ração balanceada. 

No processo de transição do trabalhador rural entre o campo e a 

cidade, geralmente a possibilidade de possuir um pedaço de chão é uma 

conquista valiosa. Significa a possibilidade de finalmente se fincar na terra 

e dela retirar o seu sustento e de sua família. Entretanto, para aqueles 

filhos de agricultores que nasceram e/ou se criaram na cidade, o 

momento da volta para o campo pode significar a interrupção de um estilo 

de vida a que já estão acostumados e acomodados e a sua substituição 

por uma vida de trabalho e abnegação, esperável neste momento de 

recomeço. Foi o que aconteceu com Seliton da Costa Pimenta. 

 

 Eu peguei esse objeto na mala da professora, é um chocalho, ele me 
lembra assim muito logo no tempo em que eu fui morar no assentamento. Meu 
pai dava de comer às vacas, lá não tinha ainda muito movimento, tinha poucas 
pessoas morando no assentamento. E a estrada era uma estrada que era feita lá 
próximo à vila e era uma curva bem fechada… não, era uma curva bem aberta, 
só que a curva bem aberta entrava por dentro do cercado do homem do lote. Aí, 
quando saiu o dinheiro pra cercar, ele passou a cerca pegando um pedaço de 
terra dele que a estrada passava por dentro. Aí eu fui buscar as vacas pra dar de 
comer de tardezinha, aí o sol ficava se pondo. E quando eu ia de bicicleta, eu ia 
morrendo de raiva, raiva mesmo, sabe? Aí eu ia passando na bicicleta e todo 
mundo olhando, assim os que tavam morando na casa. Eles olhando pra mim e 
eu olhando também, e eu não olhava pra frente por causa do sol. Aí eu não sabia 
que a cerca… que eles tinham feito a cerca. Os arames todos bem novinhos. 
Ainda bem que não tinha estaca, era só os arames esticados. Eu passei de 
bicicleta nos arames e fiquei enganchado. Fiquei com cicatriz, pegou uma roseta 
mesmo no meio da testa. O sangue desceu nos meus olhos, eu comecei a 
chorar, gritar. Aí o pessoal que estava vendo eu passando, já sabiam que eu ia 
barroar, ficaram só olhando, não disseram nada.  

Ora, quando eu cheguei no assentamento nem eu falava com o povo nem 
o povo comigo. Era só de bicicleta, só fazia passar, revoltado porque ia buscar as 
vacas. Aí eles foram, me pegaram e foram me deixar… Hoje meu irmão vai 
buscar o rebanho de carro. (risos) Quando eu vinha pra dar de comer às vacas aí 
meu irmão mais velho, sempre ele tinha… ele ainda gosta de criar. Ele é doido 
pra criar animal mesmo, vaca, criou um tempo desse uma égua. Fez papai 
comprar uma égua pra poder criar um potrinho. Ele gosta de criar animal, porco, 
tudo. Eu sei que quando a gente ia botar comer pras vacas aí ele pegava e dizia 
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‘bota aqui nessa tina aqui.’ Aí quando eu ia botar ele pegava e dizia ‘não é nessa 
não lesado, é nessa outra.’ Ele fazia de propósito. Ele mandava eu botar porque 
eu tinha que seguir as ordens dele. O tanto de ração era ele quem sabia, toda 
vida. E ele quem dizia como era. Aí eu dizia: ‘Eu tenho fé em deus que um dia eu 
saio daqui.’ Aí ele dizia: ‘Tu vai ficar aqui pro resto da vida. Agora saia. Você vai 
comer do que eu der.’ [risos] ‘Bota a ração, bota o saco na cabeça.’ Aí lá ia eu 
com saco na cabeça, morrendo de raiva. Isso era só eu e ele botando a ração. Aí 
quando chegava que eu ia dizer a mamãe, aí mamãe não acreditava não. Mamãe 
dizia: ‘esse menino só querer ser vagabundo.’ (risos) ‘Eu criar um filho tão 
trabalhador e o outro só querer ser vagabundo, só quer viver com história de 
escutar rádio.’  

Eu gostava muito de escutar rádio e assistir televisão. Aí também me 
recorda isso. Hoje eu estou morando aqui na cidade, sou assentado em Palheiros 
III. Eu nasci em Mossoró, sou daqui mas nasci em Mossoró, no hospital. [Quando 
pequeno] eu morava aqui na cidade. Aí eu achei ruim [ir para o assentamento]. 
Mas eu vim estudar aqui [na sede do município] e voltei de novo. Fiquei nesse 
vai e vem. Foi nesse vai e vem era que meu irmão mandava eu ficar fazendo as 
coisas. Hoje tô trabalhando na Cooperativa Terra Livre, que presta assistência 
técnica no assentamento. Morando aqui na cidade porque a gente está 
trabalhando em outras áreas. Estou realizado, estou fazendo o curso. Quando eu 
comecei a trabalhar na cooperativa foi lá. Foi mais ou menos com seis meses, 
sete meses, que eu vim morar aqui. E lá o projeto não deu muito certo aí eu… 
Mesmo morando lá, eu tando livre do meu irmão. Porque sempre que eu ia 
questionar com a minha mãe, mãe dizia que só acreditava nele. Mas hoje em dia 
quem resolve tudo pra meu pai, tirar dinheiro, ele é funcionário público, 
motorista, aí quem tira o dinheiro dele sou eu porque passou pro cartão aí ele 
não sabe fazer com o cartão, nem meu irmão sabe. Aí quem vai lá sou eu. 
(risos) Pronto, aí minha história foi essa. 
   

A roda de conversa ao redor da mala, tomando os objetos contidos 

nela como referência ou trazendo à tona lembranças resgatadas na 

vivência coletiva permitiu reconstituir estas memórias e saberes relativos 

ao trato com os animais.  

 

Saberes da saúde 

 

Para ouvir, basta abrir os poros/Para aceitar, basta oferecer. 
(Carlinhos Brown/Marisa Monte/Arnaldo Antunes) 

 

As pessoas que convivem em intimidade com o meio natural 

possuem uma sensibilidade maior para perceber e decodificar as 

informações que vem deste meio. Lançando mão desta sensibilidade, elas 

representam e dão significado às experiências vividas. A observação 
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arguta do que está à sua volta lhes confere uma capacidade refinada de 

perceber as teias da vida, as relações entre os viventes. Esses intelectuais 

da tradição transformam as informações sensivelmente captadas no meio 

natural em conhecimentos práticos, cotidianos, ampliando-os num 

exercício perene de apreciação e reflexão sobre o mundo. Aí reside a sua 

sabedoria: desenvolver “a arte de ouvir e ler a natureza à sua volta.” 

(ALMEIDA, 2007, p. 10) 

A reflexão esboçada acima me ajudou a compreender, a partir de 

dados produzidos na pesquisa, a tênue relação de parentesco que os 

alunos do Projeto possuem com os saberes da tradição, estas formas de 

explicação de fenômenos e fatos naturais e culturais mais próximos da 

lógica do sensível. Para Conceição Almeida (2001), os saberes da tradição, 

produzidos através da observação, da oralidade e da prática são 

concentrados nas mãos de alguns observadores mais argutos e metódicos, 

que conseguem, de certa forma, se distanciar da realidade imediata para 

interpretá-la e sistematizar essas observações e interpretações. Esses 

intelectuais (curandeiros, parteiras, repentistas, o agricultor mais 

experiente, o chefe de família...) concentram e representam saberes 

produzidos coletivamente por uma questão de organização e perpetuação 

e são responsáveis por sua transmissão entre as gerações de maneira a 

perpetuar suas matrizes. Apesar do distanciamento que privou alguns dos 

participantes desta pesquisa do contato mais sensível com o meio natural, 

a relação de convivência com pessoas mais velhas que preservaram essa 

capacidade de observação arguta, lhes permitiu guardar na memória 

muitos destes saberes. 

Maria Francinaide Gama da Silva relatou em um encontro as 

experiências vividas e os saberes construídos junto à sua tia avó, uma 

dessas observadoras argutas e sensíveis. Seu relato suscitou no grupo 

uma fecunda discussão sobre a necessidade de convivência cotidiana 

dessas pessoas com outros tipos de saberes que, às vezes, parecem 

querer sublimar ou suprimir os seus. Desejando preservar o quanto fosse 

possível a efervescência da discussão, transcrevi-a evitando maiores 



 

 

122 

 

mudanças ou supressões. Algumas falas apresentam-se fragmentadas ou 

sobrepostas. Isso decorreu do desejo de várias alunas de se manifestarem 

e da espontaneidade do momento. Ainda que minha fala, à guisa de 

sistematização, tenha tentado dar um norte à discussão, não conseguiu 

impedir que o tema fosse discutido desde o ponto de vista de cada 

participante sobre as informações partilhadas. A significação dada a estas 

informações foi, a principio, coletiva, ainda que sua sistematização tenha 

sido feita por mim como pesquisadora proponente. A leitura necessita 

uma maior atenção para que sejam captadas todas as nuances do diálogo. 

 

- Essa lamparina lembra bastante a minha tia porque quando era viva ela 
não queria nada com energia. Só a lamparina. Ela que praticamente me criou, 
me ensinou muitas coisas. Toda tarde eu ia lá pra casa dela, deitava na rede e 
ela contava um monte de histórias pra mim. Eu dormia e acordava e ela 
contando histórias. Até hoje eu procuro vestir vestidos de Vovó, dormir com 
camisolos de Vovó, porque me lembra um pouco ela. Os óleos [apontando para 
os vidrinhos de óleos medicinais da mala] ela fazia e dava. Minha tia rezava e 
Vovô também. Ao invés de brincar eu ia ficar com ela. Aprendi muita coisa com 
ela. Ela rezava nas crianças que caia o ventre. Eu escutava ela dizendo e aprendi 
a dizer as palavras que ela dizia. Levantava o cabelo da criança e dizia: ‘Jesus, 
Jesus. Jesus quando andou no mundo foi levantando campainha.’ Era pra 
levantar a campainha das crianças. (Francinaide) 

 
- Ventre caído é quando a criança ta com diarréia, fazendo aquele cocô 

bem esfareladozinho. Aí diz que é ventre caído, porque a criança se assustou ou 
alguma outra coisa e caiu o ventre. (Antonia) 

 
- Se ta com quebranto, também. Usa um ramo de…, aí se murchar, ta com 

quebranto. Tem muita gente que quando o menino ta com desinteria leva a 
criança pra curandeira rezar. Eu já vi muito, titia rezar pra quebranto. Aí vinha 
fechar a cura com três dias. Ela pegava três galhinhos de ramo. Se murchasse 
era porque o menino tava com quebranto mesmo. E também rezava pra quando 
uma pessoa sofre uma pancada que incha o pé: ‘O que é que eu cozo? Carne 
criada.’ Várias vezes. Botava uma panela com água pra ferver, aí virava na 
bacia, botava um pente, botava o pé em cima da vasilha. Aí a água sumia, se 
tivesse quebrado. (Francinaide) 

 
- Lá no nosso assentamento, no Osiel Alves tem uma pessoa que cura, 

Dona Angelita. E todo mundo que tem criança que ta com ventre caído, 
quebranto, olhado, corre lá pra casa dela. Dor na coluna, dor de cabeça, dor de 
dente. Minha avó curou muito tempo. Ela faleceu a pouco tempo agora, com 
cento e dois anos e curou ate os oitenta anos. Chegava uma pessoa com dor de 
dente e dizia: ‘Vim curar, Dona Cecília.’ ‘Só curo se você tiver com dor de dente, 
porque se você não tiver, a dor vai aumentar.’ Um dia chegou um senhor com 
dor de dente ela disse: ‘Você não ta com dor de dente.’ Ele disse: ‘Tô, mas não e 
uma dor forte. ‘Eu vou curar, mas seu dente vai quebrar.’ Ela curou, ele foi pra 
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casa. Quando chegou em casa, o dente trincou. Ele voltou: ‘O que foi que você 
fez que meu dente trincou?’ ‘Porque você não tava com fé na cura.’ Até hoje ela 
é muito conhecida. Ela morava lá em Areia Branca. Eu tenho muita fé em cura. 
Quando minha menina ta doente eu levo pra curadeira. É dor no pé, e dor na 
coluna é dor de dente. Minha irmã agora ta com hérnia de disco, qualquer 
coisinha vai pra curadeira curar. Eu tenho muita fé. Eu acho que vai da fé da 
pessoa, da crença, da origem. Eu acho que vai tudo isso. (Antônia) 

 
  - Eu aprendi umas rezas com ela. Eu aprendi. Ela aprendeu escondida da 
mãe dela porque as moças da geração não era pra aprender. Ela disse que nunca 
ia me ensinar. Primeiro era assim: tinha as pessoas certas para passar, dar as 
rezas. Vovó não era rezadeira não. Titia dizia que quando a mulher ta 
menstruada, a mulher não lava a cabeça, molha daqui pra baixo. Se a gente for 
analisar, passa por isso e sofre mesmo porque você estando menstruada não 
lava a cabeça nem anda de bicicleta, dá dor de cabeça.  Eu vivia fazendo isso, 
até que um dia eu disse: ‘Acho que isso não existe, não.’ Aí deu, porque eu vi as 
outras dizendo, não sei se foi porque eu botei na cabeça que eu lavei e deu dor 
de cabeça. Eu parei pra pensar no conselho de Titia, porque Vovó diz: ‘Você só 
vai sentir quando ficar velha. Hoje, vocês mais novas sentem mais coisas do que 
eu, porque vocês não respeitam vocês mesmos. Na minha idade, eu não sinto 
nada do que vocês sentem, nem vivo no médico. Tomar lambedor. Minha irmã 
diz: ‘Eu vou tomar lambedor, Vovó? isso não serve, não.’ Eu digo muito a ela: 
‘Vovó não lhe ensinou a fazer lambedor? Por que tu não faz? Compra a farmácia 
inteira ao invés de dar credibilidade a vovó. Pois quando vovó diz: ‘Esse 
lambedor é bom.’ Eu tomo. ‘Esse chá é bom.’ Eu tomo. (Francinaide) 
 
 - Quando a avó de Francinaide diz que é preciso conhecer você mesmo, 
respeitar seus limites ela está olhando o todo: naturalmente que uma pessoa 
menstruada andar de bicicleta, ta fazendo um esforço muito grande na parte 
inferior do corpo. Naturalmente que vai sentir mais cólicas. É interessante parar 
um pouco e descansar. Mesmo que a ciência diga que as mulheres têm que fazer 
atividade física, existem outros saberes que ensinam o resguardo e isso tem uma 
razão de ser. (Hostina) 
 
 - Quando eu fui ser moça eu tava sentindo umas cólicas. Disse: ‘Vovó, eu 
to doente.’ ‘Ta não. Eu já sei o que é.’ ‘Eu to sentido assim uma tontura, uma 
vontade de vomitar.’ Eu tava sentindo assim, um negócio diferente em mim. 
‘Você vai ver [menstruar] a primeira vez.’ Ai passou uma semana, eu menstruei. 
(Francinaide) 
 
 - Essa forma de ver o mundo, esses saberes que explicam o viver no 
mundo que os nossos pais, nossos avós, os mais antigos construíram e passam 
pra gente, antes a gente precisava mais e hoje a gente coloca em confronto com 
o que a ciência ensina. Aí já fica duvidando um pouco.  Essas formas de ver o 
mundo, esses saberes, tentam ver mais pelo todo da pessoa: o corpo todo, os 
sentimentos, as emoções, a relação disso com a natureza, com os ciclos da lua, 
por exemplo. Os saberes mais tradicionais tentam ver o todo, observar a pessoa 
como um todo e enquanto pessoa integrante na natureza de que ela faz parte. A 
natureza e as pessoas não estão separadas, nesta visão de mundo. A gente só 
começa a por isso em confronto a partir dos saberes que a gente aprende 
justamente quando se distancia desses saberes mais tradicionais. Por isso que eu 
vejo que na nossa realidade, a gente foi juntando tanto os saberes tradicionais, 



 

 

124 

 

esses que a gente aprendeu com os nossos avós, pais, com o tio, com a tia… 
Esses ensinamentos sobre a vida, a gente foi juntando com os que aprendeu 
nesse percurso vindo para a cidade, pra escola, a gente foi juntando. Não é que 
um é melhor que o outro. O importante é que a gente não deixe escondidos, 
varridos pra debaixo do tapete, esquecidos aqueles mais antigos em nome dos 
mais novos. Porque se hoje eu sou um agente de saúde, eu tenho informações 
cientificas sobre as coisas da saúde, eu não vou negar os saberes da parteira, da 
curandeira. Porque a gente vê que funciona e tem uma explicação pra funcionar. 
Tudo isso vem de uma visão do conhecimento complexa ampla que não vê só as 
partes. A medicina ocidental não vê o corpo em sua totalidade e complexidade. 
(Hostina) 

 
  - Muitas vezes você vai no médico e ele nem olha você. Diz que ta com 
uma dor no pé, ele passa logo o remédio. Tem desses médicos que você entra no 
consultório, ele não olha nem para a sua cara. Usa logo [a frase]: ‘Diga!’ 
(Antonia) 
 
 - Lá em Upanema tinha uma parteira bem conhecida, Dona Diná. Vovó 
dizia que nós tinha que dar a benção, porque ela era nossa segunda mãe. Minha 
tia foi ter menino, não deixavam eu chegar perto. A parteira disse a minha mãe: 
‘Cuide dela, porque a criança vai nascer morta.’ Já sabia sem nenhum aparelho. 
Quando minha irmã descansou agora, eu perguntei: ‘Vai botar o quê, no umbigo 
do menino?’ ‘Álcool setenta.’ ‘Se titia fosse viva ela não deixava você botar isso.’ 
Tinha que botar o óleo de carrapateira e queimar com a lamparina para afilar o 
umbigo, e também o nariz. Titia sempre tinha o olinho. Foram dez filhos e 
quarenta e tantos netos e doze ou dezessete bisnetos de Vovó que Titia 
acompanhou.  Já idosa, Titia começou a fazer a mortalha. Só que toda vida que 
morria um anjinho ela dava o pano para a mortalha do anjinho. Aí comprava de 
novo. ‘Titia, ta azarando.’ ‘Não minha filha, vou fazer porque quando eu morrer 
não dou trabalho a ninguém.’ ‘Titia não vai morrer por esse ano não, fazendo a 
mortalha!’ Antes dela morrer, ela chamou eu, porque só quem sabia que ela 
tinha dinheiro guardado era eu. Ai disse à mulher: ‘Você só dê o dinheiro se for 
ela que vier buscar.’ Era o dinheiro pra missa dela, do pai e da mãe. 
(Francinaide) 

 
 - A gente pra ser agente de saúde na zona rural, tem dificuldade de levar 
a orientação que é treinada pra levar aquela orientação até a casa dos 
moradores. Quando você chega lá… quando uma mulher pare, você diz que não 
pode usar atadura no umbigo do recém nascido, como antigamente. Lá vem uma 
senhora de idade e diz: ‘Mas menina, só o que faltava hoje em dia, esse povo 
inventar de não querer mais usar atadura. Por isso que os meninos hoje em dia é 
tudo chorando com cólica.’ ‘Olhe, é assim que a gente é treinado, pra dizer a 
vocês que é pra botar álcool setenta. Ajuda o umbigo a cair mais rapidamente, 
não tem perigo de infeccionar.’ Quando a mulher chega em casa o agente de 
saúde vai dar as orientações. Muitas vezes são mães de primeira viagem. As 
ataduras ficam infeccionando porque às vezes molha com o xixi. Na hora de dar 
o banho, quando termina, coloca o Álcool setenta. Chegou uma velhinha, disse: 
‘Olhe, minha filha, quem ta cuidando do resguardo da minha neta sou eu. Não 
tem agente de saúde, não tem equipe de PSF [Programa Saúde da Família] que 
venha mandar aqui em nada, não.’ Mais tarde, a equipe foi fazer a visita… 
porque toda puérpria [puérpera] recebe a visita da equipe toda. Quando o 
enfermeiro chegou, tava o umbigo cheio de fumo, com ataduras. O enfermeiro 
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disse: ‘Edilza, venha cá. Você explicou?’ Eu respondi: ‘A senhora que ta cuidando 
é senhora antiga que já vem cuidando de muitas crianças, antigamente. Então é 
difícil eu chegar e dizer: ‘É pra fazer isso’ e as pessoas fazerem. Eu venho, dou 
minha orientação. Agora se as pessoas aceitam que a senhora faça da maneira 
dela, é problema da mãe.’ ‘O senhor não sabe é de nada, porque eu cuidei dos 
meus netos, meus bisnetos e não morreu nenhum.’ A mulher [puérpera] não 
pode abrir uma janela. Eu digo: ‘Mulher, abra essa janela.’ ‘Não pode, porque ela 
toma banho de água morna e a janela não pode ficar aberta.’ A gente não pode 
mudar a metodologia na cabeça das pessoas antigas. (Maria Edilza da Silva) 
 
 - O profissional de saúde não foi treinado para saber dialogar com esses 
saberes. Já ensina dizendo que são coisas erradas, que não dão certo e tem que 
ser substituídos. Ao invés de dialogar, para encontrar um meio termo, a ciência 
já chega afirmando que o que é da tradição não serve. O que serve é da ciência. 
Então as pessoas resistem. (Hostina) 
 
 - Mostrar o que tinha de negativo e de positivo. Que naquela época morria 
muita criança. Ele simplesmente impõe e o agente de saúde fica lá no meio. 
(Antonia) 
 
 - Não se consegue comprovar que aquilo era errado. Existiam muitas 
crianças cuidadas daquele jeito que não morriam. Deveria existir uma forma 
entre o cientifico e o saber comum, de andar junto. Porque aí, nem ia ficar por 
mentira o medico nem a senhora. Eu nasci em casa. E mamãe já sabia que o 
segundo filho dela ia ser muito grande e que ela ia sofrer muito. Ela passou os 
nove meses sabendo disso. E foi assim: o menino nasceu em 73 com mais de 
quatro quilos. Veio outra parteira de outro canto para ajudar porque a que 
morava perto dela não tinha capacidade sozinha. Há uma preparação. Agora, em 
2000, quando minha menina ia nascer, mamãe disse: ‘Essa menina vai nascer 
antes do tempo.’ Eu dizia: ‘Mamãe, mas a ultrassonografia diz que vai ser oito de 
novembro.’ Eu, acreditando na ultrassonografia, fiquei tranqüila. No dia oito de 
setembro, estourou a bolsa e eu não tinha nada pronto. Mamãe disse: ‘Ta 
vendo? Você não vai por mim, vai pelos outros.’ Ate hoje ela diz: ‘Essas minhas 
filhas, tudo no médico e doente. É inflamação no útero, é um chafurdo ai dentro. 
Faça cozimento, bote numa bacia, faça asseio. Você não faz. Vai pro posto de 
saúde, o médico passa uma pomada, é um vuco-vuco tão grande. São coisas que 
a gente não consegue provar pra mamãe. Toda gripe da criança, vai pro médico 
e toma antibiótico. Aí, quando adoece mesmo, não tem nenhum que serve mais, 
porque é uma gripe, ai cura com antibióticos. (Tereza) 
 
 - Meu menino tava doente fazia dias. De noite começou uma febre. Eu 
levei pro posto. A médica disse: ‘Eu vou fazer essa injeção.’ Eu não conhecia e 
nem médico explica que medicação vai fazer na pessoa. Era bezatasil. ‘Vou fazer 
o teste.’ Quando ela circulou o braço do menino, o braço era todo pintadinho de 
roxo: ‘Doutora, o braço do menino ta roxo.’ Ela disse: ‘Lá vem você, ta muito 
nervosa.’ Aplicou a injeção. Quando cheguei em mãe, que deitei o menino na 
rede, o menino já tava todo roxo. Quando chegou em Mossoró, foi pra UTI. 
Quando eu sai da UTI, o menino já tinha morrido. (Maria Célia) 
 
 Alguns profissionais são preparados para humanizar o atendimento. Mas 
não é a maioria. (Antonia) 
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Esta fecunda discussão remete à dialogia entre saberes diversos. A 

evocação das memórias suscitada pela lamparina permitiu a Francinaide 

trazer a tona sua relação com saberes primeiros que ela compartilhou com 

sua tia avó. Foi uma experiência tatuada pelo significado emocional que 

ela deu às suas recordações. A partir de seu relato, sentimos a 

necessidade de falar sobre esses conhecimentos mais próximos da relação 

sensível com o meio natural. A tia de Francinaide demonstrou possuir essa 

capacidade de observação arguta, um respeito ao ciclo da vida, 

demonstrado, por exemplo, no ritual de preparação para a morte, 

aceitando-a como parte da vida. Os outros personagens resgatados 

também concentravam saberes oriundos da experiência e da apreensão 

sensível da realidade: a parteira, a cuidadora, as avós, a mãe. A 

convivência próxima com os fenômenos e comportamentos da natureza 

permitem a essas pessoas uma compreensão mais ampla e complexa da 

sua própria relação com esses fenômenos. Elas compreendem ainda 

quando não sabem expressar esta compreensão.  

A sabedoria da tradição apresenta uma certa singularidade na sua 

dinâmica de compreensão e explicação do real. Ela vai se adaptando e 

modificando à medida em que o contexto natural e cultural em que se 

inserem as pessoas que a produzem vai se transformando. Esta condição 

de influência entre a tradição e o contemporâneo é recíproca. Nela um 

elemento dificulta o diálogo e a diversidade: os saberes contemporâneos, 

mais próximos do urbano, são fortemente mediados e influenciados pelos 

veículos de comunicação de massa. Neste processo de massificação, os 

saberes da tradição, por sua menor destreza em lidar com o urbano e 

massificado tornam-se mais vulneráveis. As estruturas urbanas, fincadas 

no consumo e na tecnologização, podem suplantá-los, tornando-os 

invisíveis. Não é a diversidade que os ameaça, mas a massificação. 

Vandana Shiva (2003) diz que este processo de massificação dos saberes 

diversos provoca a devastação da sabedoria milenar existente na 

humanidade. E o chama de monoculturas da mente: a ideologia e os 

valores dominantes são transferidos aos consumidores por meio do 
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controle ideológico, sociocultural e econômico, desencadeando uma 

invisibilidade aos sistemas locais de saber. Antes de serem testados e 

comprovados pelo confronto com o saber dominante do ocidente, esses 

saberes entram em colapso, ficam subsumidos diante de outras formas de 

manifestação cultural mais massificantes e uniformizantes. Rotulados de 

não científicos, vão se reduzindo a um apêndice do acervo do saber 

universal. Como conseqüência vão perdendo sua identidade ao deixarem 

de ser reconhecidos e de se auto-reconhecerem como uma das formas de 

investigação e interpretação do mundo.  

Apesar da invisibilidade iminente, a riqueza dos fundamentos e 

características dos saberes da tradição lhes confere, na mestiçagem com 

outros saberes, a possibilidade de serem inseridos na memória individual 

e coletiva e comporem a diversidade cultural. Ao colocar em discussão a 

necessidade do resgate e da religação entre os diversos saberes é 

importante reconhecer o seu valor e a contribuição da dialogia entre eles, 

sem diabolizá-los nem sacralizá-los. Para Conceição Almeida (2001, p. 

60), “A reificação e sacralização dos saberes não científicos é uma atitude 

tão perigosa e simplista quanto o é a deificação da ciência”. Pensar na 

diversidade de saberes produzidos por populações cultural e 

geograficamente diferenciadas ajuda a evitar o maniqueísmo e a 

ortodoxia. 

Os outros personagens da discussão, os profissionais da saúde, 

pouco conseguem dialogar com esses conhecimentos. Dentre os citados 

na conversa, os detentores da ciência médica, o médico e o enfermeiro, 

sobrepõem seus saberes, considerando-os universais. Os agentes de 

saúde, na linha de frente, têm que confrontá-los cotidianamente com 

aqueles apresentados pelas pessoas a quem atendem. Edilza relatou sua 

experiência como agente de saúde, reconhecendo a necessidade de 

consolidação do saber médico, hegemônico, para a melhoria da vida e 

saúde das pessoas do campo, embora reconheça também a necessidade 

de considerar e respeitar o discurso do saber tradicional.  
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Este profícuo diálogo sobre a mestiçagem de saberes me fez pensar 

em Chico Lucas e no Piató. Os saberes dele são respeitados por aquelas 

pessoas com quem ele convive e pelos pesquisadores que o tomam como 

referência para compreensão desta diversidade. No exercício do diálogo 

entre saberes, muitas vezes cabe o silêncio, especialmente quando 

conhecimentos baseados na ciência médica e conhecimentos fruto da 

observação arguta da natureza são antagônicos. Este silêncio significa, 

antes de tudo, respeito à diversidade de saberes. As concordâncias 

mútuas são aceitas e festejadas. Mas, muitas vezes, os saberes baseados 

na sensibilidade e na observação arguta dos fenômenos nos fazem 

questionar nossas certezas. Nessas duas singelas vivências: na casa de 

Chico Lucas, no Piató e numa roda de conversa, no chão, ao redor duma 

mala de madeira, um rico debate sobre a diáspora entre os conhecedores 

dos saberes da tradição e os detentores da ciência médica e sobre a 

necessidade de diálogo e religação entre as diversas formas de explicar a 

vida e os viventes.  

 

Lamparina, luz e fé na vida 

 

 

Quando escolhi os objetos para compor a mala 

o fiz intuindo que sua relação com a vida no campo 

lhes permitiria ser dispositivos de evocação de 

memórias. Não pensei, a priori, quais lembranças 

cada um deles poderia provocar. Foi assim que a 

lamparina para muitos evocou momentos de partilha 

e ludicidade, de histórias contadas e brincadeiras 

vividas no terreiro quando se juntava toda a vizinhança sob sua luz. Para 

outros lembrou momentos de grandes desafios e das formas encontradas 

para superá-los. Pela força dessas narrativas resolvi agrupá-las aqui. São 

histórias de grandes provações e do desejo e força para superá-las, a 
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despeito dos tantos obstáculos. A lamparina fica então como uma 

metáfora da persistência dessas pessoas e suas famílias em preservar sua 

dignidade e sua fé na vida testemunhada pela singeleza do relato das 

pequenas coisas do cotidiano. 

Os primeiros relatos estão ligados à dificuldade de acesso à 

iluminação e à familiaridade com o uso da lamparina, para alguns, 

lamparino, piraca ou fifó. Risolene Vitorino de Oliveira, mulher forte e 

decidida, relatou o medo que guarda até hoje de dormir no escuro. Este 

medo esteve presente num momento muito significativo de sua vida. Logo 

após seu casamento, morando na casa da sogra, todas as noites, na hora 

de dormir, via ser apagada a lamparina para economizar gás. No meio da 

noite, às escondidas, acendia ou pedia a seu esposo para acender a 

lamparina, pendurada na parede. Certa noite principiou-se um incêndio 

numa rede onde dormia uma criança o que causou insatisfação e mágoa 

de sua sogra que se estende até hoje, muitos anos depois. A rede é 

guardada pela sogra como lembrança do momento ruim e testemunho da 

imperícia de Risolene. 

A história de Zoelma Soares de Oliveira é mais dramática. Ela 

lembra que durante cinco anos e meio sua família viveu sem dispor de 

energia elétrica em casa por falta de condições de custeá-la, enquanto 

que em todas as casas ao redor da sua havia o serviço, inclusive na de 

parentes que mantinham iluminado até mesmo um galinheiro.  

 

A gente ficou quase que ilhado. Do lado direito havia o posto fiscal da BR, 
vez por outra a gente ia com o liquidificador e tudo, com alguma goiaba, alguma 
banana e uma pessoa conhecida passava. A gente voltava feliz da vida para 
casa. 

 

O serviço foi finalmente conseguido através da troca dos votos da 

casa por dois postes. Na família de Zoelma a lamparina é guardada como 

símbolo desse momento vivido. Maria Ecicleide Mendes da Silva também 

quis compartilhar sua história de desafios e provações. 
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Eu nasci e cresci na lamparina, sempre com pouco querosene. A gente era 
pobre demais, a casa era [de] taipa. Um barro aqui, um buraco lá. Minha mãe 
trabalhava na colheita, no tempo de inverno, para garantir o sustento da gente. 
Uma roupa uma vez por ano. Meu pai trabalhava em pedreira, tirando pedra. 
Passava muito tempo sem ter. Tinha uma bodega que minha mãe mandava ir. 
Quando eu chegava, a dona dizia: ‘essa menina véia já ta aqui, nem venha que 
eu não vou vender nada fiado a você.’ Meu pai trabalhava para o pai dela. 
Devido a não receber pelo trabalho, não pagava a conta na bodega.  

 

A lamparina, evocada como ícone da zona rural, simboliza para 

alguns um modo de vida que precisa ser superado. 

 

Eu sou Inavan, do PA Monte Alegre e ia falar sobre outras recordações da 
minha infância e acabei não trazendo a bola, que eu gostava de jogar futebol, 
mas eu vou falar sobre a lamparina que eu acabei pegando aí na mala da 
professora. E essa lamparina eu acho que é o ícone da zona rural, até pouco 
tempo atrasada que não tinha energia e hoje a gente está vendo que a energia 
está chegando nas zonas rurais, está trazendo não só a iluminação mas está 
trazendo desenvolvimento, ta trazendo avanço, ta trazendo perspectiva de futuro 
para o campo e nós sabemos que energia não é só a luz, energia vai trazer o 
desenvolvimento e vai desencadear na melhoria para o campo. Então eu lembro 
muito bem dessa lamparina até pouco tempo na zona rural que meu pai, quando 
chegava a noite, dava seis horas a gente recorria à lamparina pra não ficar 
totalmente no escuro e isso até pouco tempo mesmo, até uns cinco, seis meses 
atrás. Quando faltar energia a gente ainda vai recorrer a ela. Eu acho que a 
lamparina é sem dúvida um ícone da zona rural, que até pouco tempo era 
atrasada, eu vejo como atraso, até pouco tempo não tinha desenvolvimento e 
hoje as coisas estão melhorando, graças às lutas dos Movimentos Sociais e isso é 
muito importante. Ela salvou praticamente a gente do escuro. Quem não lembra 
da lamparina? Quem não teve uma lamparina dessa quem morou na zona rural? 
Quem teve ligação com a zona rural com certeza teve que acender uma 
lamparinazinha dessa. (Inavan Felipe dos Santos) 

 

Na visão de Inavan de que a extensão da energia elétrica ao campo 

é fator de avanço, está contido o paradoxo vivido pelo trabalho no campo: 

acreditar que seu futuro é a superação do modo de vida marcado pelo 

atraso e a introdução de recursos tecnológicos que garantam seu 

desenvolvimento. Tal crença é constantemente posta em xeque uma vez 

que os objetos e os benefícios da tecnologia defendidos e utilizados pelo 

agro negócio não chegam ao trabalhador rural e ao pequeno proprietário. 

As experiências vividas pelos alunos assentados em fazendas 

desapropriadas, muitas em terras improdutivas, lhes mostram que, 

quando existe, este progresso não se estende igualmente para todos os 
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moradores do campo e que é preciso mesmo a organização dos 

movimentos sociais na luta para minimizar as desigualdades no campo e 

suas conseqüências, ainda que muitas vezes o resultado seja 

transformado em conquista universal e cooptado pelo discurso ideológico 

como luta de toda a sociedade pelo bem comum do campo e seus 

moradores. Dois relatos de ocupação e conquista da terra por assentados 

ajudam a entender as relações desiguais entre os grandes e os pequenos 

proprietários de terra. Relações marcadas pelo uso da violência, do poder 

coercitivo do estado e da legislação como instrumentos de opressão e 

dominação. Maria Josineide Lucas Santana Costa relata a história da luta 

da sua família para conquistar um pedaço de chão que fosse seu. 

 

A gente nasceu no Jucuri. Meu pai é agricultor, minha mãe trabalha como 
professora até hoje. A gente veio morar em Mossoró, só que não tinha casa 
própria porque o salário de professora não dava pra construir casa. A gente tava 
morando em casa alugada, aí meu pai disse: ‘a gente vai invadir uma terra e 
começar um assentamento.’ A gente não ouvia falar dessa história de 
assentamento ainda, aqui nessa região não ouvia falar. Eles juntaram umas 
pessoas e invadiram uma terra improdutiva. O dono morava em São Paulo, não 
ligava pra essa terra. Uma pessoa que morava vizinho a esse assentamento ligou 
pro dono, que ligou pra polícia e teve aquele movimento. Meu pai foi preso várias 
vezes. O delegado dizia: ‘promete que você não vai mais voltar para o terreno?’ 
Ele dizia: ‘Quando eu sair daqui eu vou cedinho’. E isso ele fazia: quando saia da 
cadeia ia direto pro terreno. O sindicato tomou conhecimento, fez a negociação 
do terreno, desapropriou no dia sete de setembro. O nome do assentamento é 
Independência. Minha mãe mora lá até hoje. Eu já tinha quatro filhos, meu pai 
disse: ‘Vou pegar outro assentamento pra essa menina que a casa ta muito 
cheia’: não tinha onde acomodar tanta gente. Ele invadiu outra terra junto com 
outras pessoas que é onde eu moro hoje. Lá teve resistência também, mas não 
houve prisão. A gente fazia os barracos, a dona mandava queimar. Mas ela já 
queria vender porque a terra também era improdutiva. A gente fazia de novo 
noutro lugar. Até que ele vendeu pro INCRA. Construíram as casas. Mandava 
[queimar os barracos] porque era uma forma de pressionar o sindicato e agilizar 
mais a negociação. Tinha que pressionar mais. Desapropriou, construiu as casas, 
a gente foi morar lá, eu tenho quatro filhos, crio só, graças a deus, só com ajuda 
da minha mãe. Eu sou educadora popular. Sempre que tem projeto de 
alfabetização de jovens e adultos eu trabalho. Agora tô trabalhando no Lendo e 
Aprendendo [projeto do governo federal] em parceria com a DIRED [órgão da 
Secretaria de Educação] do estado [do RN]. 

 
 

Maria Josineide escolheu para trazer de casa e nos mostrar a 

carteira de assentada da reforma agrária, o que demonstra o forte 
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significado para ela desta condição garantida pela luta de seus pais. Outra 

história bastante reveladora das condições em que é vivida a luta pela 

terra entre essas pessoas é a relatada pelos que moram na falida Mossoró 

Agroindustrial S.A. – MAISA, transformada em assentamento da reforma 

agrária. Reproduzo os relatos, tentando mostrar o vivido do ponto de vista 

das singularidades, das subjetividades. A história foi contada na 

camarinha, como aquelas que são compartilhadas no fundo do quintal, 

assentadas em tamboretes. Desenrolou-se na forma de fragmentos, todos 

querendo contar algo desde seu ponto de vista. Tinha algo de catártico 

naquela interação. Quem começou foi Luzia Eucicléia Alves de Souza, 

nascida e criada na MAISA e hoje vivendo o paradoxo de ter e não ter 

uma casa para morar. Quem quis, acrescentou algo ao que ela disse, hora 

explicando, hora contestando. Do que o gravador conseguiu captar, 

cheguei a esse registro.  

 

Depois que a MAISA foi fechada, meu pai participou da invasão para criar 
o Assentamento Oziel Alves e já tem a casa dele lá. Quando foram construídas as 
casas, tinha que ir morar. Meu pai queria ter direito a uma casa [da agrovila da 
MAISA] como indenização, embora ele já estivesse no assentamento. Porque ele 
tinha direito às contas dele. A pessoa que administra a MAISA não aceitou, disse 
que não podia, que quando meu pai passasse na guarita era pra entregar a 
chave da casa. Meu pai assim fez com medo de perder a terra do assentamento.  

Eu conheci meu esposo e resolvi casar. Quando a gente tava de data 
marcada ele saiu do emprego. Por fim ele conseguiu um emprego na NOLEM de 
operador de câmara fria. A NOLEM é uma empresa que funciona ao redor da 
MAISA, alguns moradores da MAISA trabalham lá. A MAISA abriu falência para 
não pagar aos funcionários e criou uma empresa com outro nome, a NOLEM. 
Então fomos morar na casa de meus pais, no assentamento. Foi bom porque 
tinha o emprego, mas ao mesmo tempo a gente era recém casados, tinha que 
dormir na sala, às vezes com outras pessoas. Foi muito difícil pra gente. Um 
amigo nosso ofereceu a sua casa da vila pra gente morar. Eu fui trabalhar pra 
ajudar a pagar as contas atrasadas, ajudar a pagar o aluguel. Um belo dia recebi 
ordem de juiz pra desocupar a casa em cinco dias. Eu fiquei tão nervosa que não 
pensei, porque não tinha ordem de juiz pra mandar sair de uma casa que não 
tinha dono. Você não ter pra onde ir, de repente ta numa casa que fez de tudo 
pra ta ali e receber ordem de justiça para sair, ô situação!  

Meu pai faz[ia] mais de vinte anos que trabalha[va] lá, minha mãe 
também. Quando a MAISA foi vendida, a terra da MAISA foi dividida e loteada, 
mas a vila, as casas e a fábrica não foram vendidas. Foi vendida a marca, mas o 
terreno da MAISA foi loteado. As casas são grandes, ventiladas, tem escola, 
hospital. Os moradores são os antigos funcionários que não receberam a 
indenização. A Maisa não pagou a conta aos trabalhadores então alguns 
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trabalhadores não saem das casas porque tem contas para receber. Alguns, 
porque a maioria foi pra o assentamento. Algumas casas da vila foram vendidas 
apesar da situação não estar legalizada. Quem compra já compra sabendo que 
pode perder, mas eles que vão embora pra o assentamento tão lucrando porque 
no assentamento tão ganhando alguma coisa. Pode ser que quando a situação 
for resolvida…  
  

Em outro momento, Edna Patrícia dos Santos Negreiros desabafou: 

 

É difícil lá na MAISA, professora, porque não tem essas equipes de apoio, 
não tem esse pessoal que faça esse trabalho com dependente químico, não tem 
grupo de jovem, nenhuma coisa pra integrar os jovens. É assim, você se cria… lá 
mesmo o que tem é uma matinê dia de sábado e domingo, só tem isso pra 
oferecer lá. O que influencia os jovens a usarem drogas, a tomar álcool. 

 

Sensibilizada pela demonstração de desencanto dessas pessoas com 

o seu lugar, pela ausência de qualidade de vida que ele impregna, 

argumentei que os conhecimentos que eles iriam construir no curso de 

Pedagogia poderiam ajudá-los a elaborar projetos, procurar 

financiamentos para atuar em sua comunidade de maneira a desvelar os 

elementos constitutivos daquela realidade tão complicada e buscar 

alternativas de mudança. Ao mesmo tempo pensava que as contribuições 

do curso são muitas, mas muito pequenas diante de tal realidade. 

Somente uma intervenção que se originasse no seu interior poderia 

significar uma possibilidade de mudança efetiva. 

A relação do homem do campo com o trabalho assalariado é sempre 

delicada. Obscuramente estabelecidos seus direitos, o trabalhador rural 

tem dificuldade de reagir à exploração do tempo de trabalho cotidiano e 

da justa remuneração devida por ele.  Maria do Livramento Leite relatou a 

experiência de escravidão vivida por seu pai e como isto repercutiu na 

vida de toda sua família, deixando uma marca que se mantém ate hoje, 

muitos anos depois. Lágrimas irrigaram seu relato e fertilizaram o deserto 

guardado na sua memória, lugar da meninice privada de amigos e 

festejos, marcada pela sozinhês. Lugar que leva consigo pela vida a fora.  

 

Meu nome é Livramento. Desde pequenininha que eu trabalhava, eu não 
tinha amigos, eu morava num deserto lá no sertão, lá em Cerro Corá, no Rio 



 

 

134 

 

Grande do Norte. Eu morava num sítio, lá é só serra. Mãe trabalhava. Meu pai 
foi… lá sempre era tudo muito difícil, meu pai foi pra São Paulo, assim, com 
esperança de melhorar de vida. Só que lá ele começou a trabalhar tipo aqueles 
trabalhos que passam hoje em dia ainda na televisão. Trabalhar de escravo, sem 
dar notícias. Ninguém nem sabia onde procurar, se tava vivo, se tava morto. A 
gente pensava que ele ou tinha morrido ou tinha abandonado a gente. Somos 
sete irmãos, eu sou uma das mais velhas. Aí mãe aprendeu a confeccionar 
chapéu e vassoura de palha assim, pra vender. Ela cuidava do roçado, não 
levava a gente, deixava a gente em casa sozinho. A gente morava numa cabana. 
Era de palha, depois fez de barro. Eu morei até uns dez anos de idade. a 
cabaninha era limpinha. Éramos seis irmãos, não tinha rede para acomodar todo 
mundo. Mãe tinha uma cama. ela dormia no chão e botava os seis na cama. Meu 
irmão mais velho às vezes dizia: ‘Mãe, ta muito imprensado, eu vou dormir com 
você pra você não dormir só.’ Eu lembro assim, era uma época muito triste.  
Mãe…, todo mundo aonde ela passa, admira porque ela é uma agricultora que 
trabalhou muito, era tipo um homem mesmo, na lida. Foi uma época muito 
difícil, sobrevivemos porque deus ajudou e protegeu. 

Eu e meus irmãos trabalhávamos junto com mãe pra ajudar, só que era 
muito difícil. A gente não tinha amigos, todo mundo tinha amigos e histórias pra 
contar, ia pra casa dos vizinhos, da família. A gente era sozinho no mundo, tinha 
só mãe. E a gente não tinha nem o direito de brincar porque eu tinha que cuidar 
dos meus irmãos e trabalhar junto com mãe. Durante esse tempo mãe fazia tudo 
em casa. Ela ia para uma casa de farinha, às vezes. Deixava a gente criança 
sozinha lá no deserto, só as crianças dormindo. Eu passava a noite todinha 
morrendo de medo, chorando e olhando meus irmãos. Era longe a casa de 
farinha, ela tinha que ir e passava a noite raspando mandioca e nem recebia 
dinheiro, recebia farinha como pagamento.  

Aí depois meu pai conheceu um amigo que era caminhoneiro e trouxe ele 
de volta. Ele era caminhoneiro e viajava pelo mundo todo. Aí meu pai contou a 
história, que não podia voltar, não tinha dinheiro e tava devendo porque pra 
sobreviver ele acabava devendo. Era escravo no plantio de cana de açúcar. Ele 
chegou de surpresa um dia de noite. Chegou mais pobre do que foi, se era 
possível ser mais pobre, mas voltou. Eu lembro ainda o dia que ele chegou. Era 
de noite. Magro, acabado, só com a roupa do corpo. Quando meu pai encontrou 
a gente ele disse que se não morresse ninguém de fome, ia viver pra sempre 
juntos porque ele não ia sair. Ele se arriscou a vir pra Mossoró porque de lá de 
Cerro Corá pra cá, de ônibus, são quatro horas de viagem. Ele disse que caso 
não pudesse voltar, voltava até a pé porque sabia que não levava três anos pra 
voltar, que ele chegava em casa. Aí ele veio arrumar trabalho. Foi em noventa e 
quatro. Minha mãe teve meu irmão mais novo, veio e deram uma fazendo pra 
eles morar lá perto de Tibau. Quando ele veio de Mossoró, chegou dizendo que 
tinha arrumado uma fazenda, queria trazer a gente porque ele queria trabalhar 
cortando lenha pra vender no matadouro de Mossoró.  

Aí veio, trouxe a gente com medo de ficar sozinho. Ficamos com medo de 
vir e ele abandonar. Ele convenceu mãe e mãe veio. Paramos de estudar. Nós já 
não estávamos estudando porque era muito longe. Aí a gente terminou a quarta 
série. Pra vim pra cidade mãe não deixava que era longe e a gente era pequeno. 
Eu sempre tive muita vontade de estudar, eu brincava de escolinha com meus 
irmãos: ficavam eles sentados, eu era a professora. Aí a gente ficou sem estudar 
e fomos conhecendo mais as coisas. Eu sou muito tímida, todo mundo sabe. É 
reflexo que eu vivia sem ver ninguém. As pessoas que eu via eram minha mãe e 
meus irmãos e meu pai.  
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Quando eu completei treze anos conheci meu marido que foi o meu 
primeiro namorado. Eu namorei um ano com ele e fugi de casa. Ele nasceu no 
mesmo lugar que eu, só que eu não conheci ele lá, e a história dele é bem triste, 
como a minha. Nós viemos nos encontrar aqui. Ele veio trabalhar. Eu não 
estudava. Isso em noventa e seis. Eu nunca tinha assistido televisão. Ouvia 
rádio, onde a gente morava não tinha energia elétrica, era lamparina. E quando 
a gente não tinha dinheiro pra comprar gás, era no escuro e a luz da lua, quando 
tinha. Eu me casei, tive meu menino e meus irmãos voltaram a estudar porque 
eles já estavam de maior e iam sozinhos pra escola. Fui morar em fazenda, 
trabalhando com meu marido. A gente trabalhava e ia descobrindo a vida juntos. 
Eu aprendi muita coisa. Trabalhei quatro anos numa fazenda, eu e meu marido. 
Eu cozinhando e arrumando e ele trabalhava na luta do campo. Ganhávamos um 
salário mínimo. A gente não tinha determinação nem de reivindicar o que a 
gente tinha direito, eu ganhar um salário e ele outro. Trabalhamos quatro anos. 
Mas eu convivia com muita gente inteligente e ficava observando o jeito, a 
maneira do pessoal se expressar e eu fui aprendendo. Eu moro no Boa Fé, moro 
em assentamento.  

Meus pais ainda não conseguiram assentamento, moram em uma fazenda 
onde é um museu. Vai virar uma fundação, agora. Eu morava… morei quatro 
anos numa fazendo que é perto de onde é hoje o nosso assentamento. Aí eu 
soube que a terra ia ser desapropriada aí a gente foi pra lá, fez o cadastro e foi 
sorteado. Não teve confusão, não. A gente ficou com medo de não ser escolhido 
porque tinha gente que tinha mais filhos e era por idade e pela quantidade de 
filhos. Mas Deus fez a parte dele e a gente foi selecionado. É muito bom lá onde 
eu moro, é um assentamento pequeno, só é quarenta famílias. Lá é bom, todo 
mundo trabalha, todo mundo estuda. Assim, é bacana.  

 

O drama de provações e isolamento vivido por Livramento e sua 

família reforçou a necessidade de se integrar, de interagir, de se 

socializar. Exemplo disso foi a forma como seu pai conseguiu sair da 

situação de escravidão, apelando para um amigo. Tomando esse fato 

como um ensinamento ela ressignificou suas próprias relações de 

trabalho, baseadas também na exploração, retirando delas o que poderia 

usar como benefício: aprender formas de convívio e socialização e a visão 

de que através da escola teria uma chance de mudar seu destino e da 

família que construiu.  
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Narrativas de vidas fortes 

 
 
O campo gravitacional imensamente mais forte que mantém 
um grupo coeso está nas suas histórias… as histórias 
comuns e simples compartilhadas pelos seus membros. [  ] 
as histórias que as pessoas contam entre si criam um tecido 
forte que pode aquecer as noites espirituais e emocionais 
mais frias. [  ] Seja a sua família velha, jovem ou ainda em 
formação, seja você amante ou amigo, são as experiências 
compartilhadas com os outros e as histórias que se contam 
depois sobre essas experiências, além daquelas que se 
trazem do passado e do futuro, que criam o vínculo 
definitivo. [  ] Por isso, adule os velhos resmungões para 
que contem suas melhores lembranças. Peça às criancinhas 
seus momentos mais felizes. Pergunte aos adolescentes os 
momentos mais assustadores das suas vidas. Dê a palavra 
aos velhos. Passe por toda a roda. Force os introvertidos. 
Pergunte a cada pessoa. Você vai ver todos serão aquecidos, 
sustentados pelo círculo de histórias que criarem juntos. 
Embora nenhum de nós vá viver para sempre, as histórias 
conseguem. Enquanto restar uma criatura que saiba contar 
a história e enquanto, com o fato de ela ser repetida, os 
poderes maiores do amor, da misericórdia, da generosidade 
e da perseverança forem continuamente invocados a estar 
no mundo, eu lhes garanto que… será suficiente. (Clarisse 
Pinkola Estés, 1998, p. 37 – 39) 

 

 

As narrativas representam a busca de um ‘saber viver’ que se 

manifesta não só pela tomada de decisões e pelas atitudes práticas diante 

da vida, mas, acima de tudo, pela sabedoria que delas emana. As 

histórias de vida evidenciam ‘os referenciais, as estratégias e os recursos’ 

que cada um de nós utiliza para construir um saber sobre a vida. Para 

Marie Christine Josso (2004) as narrativas autobiográficas e biográficas 

são importantes porque são a oportunidade de cada pessoa se reencontrar 

consigo mesmo, resgatar sua história, reencontrar-se na história dos 

grupos sociais e culturais a que pertence.  

Das memórias narradas durante a visita ao Assentamento Nova 

Esperança, duas revelaram a força da construção de um saber sobre a 

vida. A primeira é o relato de Tereza Cristina da Silva Moreira, Ana Lucia 

Almeida da Silva e Luzia Isabela Almeida da Silva sobre sua mãe, Dona 
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Rita, assentada do MST, moradora no Assentamento Nova Esperança, 

antiga Fazenda São João, onde acontece o curso de Pedagogia para os 

alunos vinculados a este movimento. É a cozinheira do alojamento do 

curso. Agricultora desde muito cedo, participou da ocupação e do 

acampamento que lhe garantiu terra no assentamento. É atuante no 

movimento, está sempre à frente, nas passeatas. Alfabetizada muito 

rudemente, escreve e se comunica oralmente com desenvoltura. É uma 

pessoa bem formada pela vida e pelo movimento.  

As três filhas falaram sobre sua luta pela sobrevivência da família, 

os fortes sentimentos de afeto e partilha que ela deixa aos filhos como 

exemplo. Tereza, por ser a mais velha, guarda desde as mais longínquas 

recordações da família. O depoimento começou com sua fala, sempre 

preponderante e foi sendo complementado aqui e ali pelas duas irmãs, 

que falaram sob forte emoção e muitas lágrimas. Tereza acrescentou mais 

algumas informações nas duas atividades que vivenciei com sua turma, a 

partir da dinâmica da mala e de fotos que ela trouxe para compartilhar 

suas memórias com o grupo. O caráter oral do texto imprimiu-lhe 

espontaneidade. As próprias falas foram puxando o fio do pensamento e 

emendando uma história na outra. Organizei o texto para dar maior 

fluência à leitura, mas procurando ter o cuidado de não fragmentar as 

narrativas. Sempre que a fala é de Luzia ou Ana Lúcia, identifico-as, no 

final daquele parágrafo, com seus respectivos nomes. No outros 

parágrafos, quem fala é Tereza. 

 
A imagem que eu tenho da minha mãe nunca foi só de mãe, mas de uma 

mulher que sempre buscou a vida. A gente era muito humilde. No início eram só 
cinco irmãos e depois vieram nascendo os demais e aí são nove irmãos. Os três 
primeiros filhos, ela teve em casa de partos normais, mas sempre trabalhando. 
Ela sempre se preocupou assim, em oferecer o possível de melhor pra gente. A 
gente morava na Boa Vista, lá em Mossoró. A casa era muito pequena, foi 
doação do meu avô. Lá em casa tinham dois cômodos de tijolo, de alvenaria e 
tinha um que era de taipa. Então chegava uma época em que a taipa estava toda 
se desmanchando, ela derrubava a taipa e reconstruía novamente. Papai só 
servia para trabalhar, não servia de nada. A gente carregava o barro e dava pra 
ela. Ela amassava aquele barro e fazia novamente a cozinha. Passava um dois 
anos, a cozinha caia novamente, aí lá ia ela de novo. Ela tinha habilidade tanto 
de doméstica como de pedreira. Era mais ou menos dessa forma que a gente 
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vivia. Como meu pai bebia muito, aí meu avô vendeu a casa. Fomos para um 
sítio chamado Saco, aqui em Mossoró. Hoje lá é um Bairro, Belo Horizonte. Nós 
fomos morar lá porque lá era mais espaçoso.  

Quando a gente chegou lá, não tinha energia e o terreno era muito 
grande. Como mamãe tinha muita habilidade ela fazia a cerca e plantava nesses 
terrenos e aí, como era próximo de vários terrenos de proprietários, deram um 
pedaço de chão pra ela plantar. Meu pai nunca foi assim de roça, nunca foi 
agricultor, ela é que era agricultora. Ela batalhava muito, ela trabalhava na roça, 
ela plantava, Eu ia com ela na época do inverno, plantar e depois ia colher. Papai 
participava muito pouco. Como meu pai era autônomo, ele não tinha renda fixa e 
nem ela. Então ela fazia o que podia: vendia pão, o pessoal oferecia o pão pra 
vender, o que ela vendia, ela ganhava os pães da gente. Ela também fazia… ela 
fazia cocada, a gente vendia na rua. Ela vendia pamonha também, saia 
vendendo. Ela costurava, era quem fazia as roupas da gente. Era tudo igual. 
[risos] Ela conseguia os tecidos e fazia as roupas pra cada um. Ela tinha máquina 
de costura. Ela sempre foi muito habilidosa, sempre tinha essas coisas que 
precisava: tinha o moinho de fazer pamonha, tinha as tabuinhas de fazer 
cocada… Por mais que ela não pudesse, era bem arrumadinha. Lá em casa 
sempre foi muito humilde, mas era tudo limpo. Ela sempre gostou de mostrar 
que a bateria dela tava areada, que o chão tava passado o pano. E aí sempre 
cuidou muito bem da gente e tinha muito amor.  

Tinha umas fábricas de sabão. Ela ia, pegava umas borras. A fábrica 
jogava fora o resíduo e ela reaproveitava. Ela cozinhava [a borra] à lenha. 
Cozinhava a pó de serraria, que era o pó que ficava da madeira. Então ela 
formava umas massas de pó de serraria e fazia o fogo e aquele fogo era bem 
consistente. Ele ficava dois três dias aceso e ali ela colocava novamente aquela 
borra e ia apurando, apurando, ela sabia o ponto certo. Deixava secar e formava 
as barras de sabão. Tanto ela utilizava em casa como vendia. Na época, o 
melhor sabão quem fazia era ela. Quando a gente chegou lá também não tinha 
água, então a gente pegava no poço, de roladeira. Como eu sou a mais velha foi 
eu que trabalhei mais, tanto pra criar eles como pra ela ir trabalhar. Aí meus tios 
começaram a ajudar ela. Mas tinha uma época, depois do inverno, que não tinha 
o que fazer. A gente vinha lá do sítio pra casa do meu avô pra gente se 
alimentar. A gente ia lá pra casa do meu avô, aí quando entardecia a gente 
voltava. Ela vendeu muita verdura no meio da rua, fez de tudo. Eu ficava ali com 
ela, não tinha vergonha. Com quinze anos vendia pamonha na rua. No tempo da 
semana santa, saía com ela pra pedir aqueles auxílios. Era uma festa pra gente, 
era a tradição.  

Aí chegou o supermercado, tinha um bem grande lá perto de casa que era 
o pague menos. Eles jogavam muita coisa fora que dava pra ser reaproveitada. 
Eu e a minha irmã Ceição, a mais velha… os dias que eles fossem jogar o que 
eles não queriam mais - laranja, essas coisas - a gente ia aproveitar. Eu lembro 
muito bem que uma vez mãe não pôde ir, aí a gente foi. Todo mundo foi 
embora, só ficou a gente lá esperando pelo caminhão e quando chegou trouxe 
muita coisa boa. Só que a gente não podia trazer. Aí começou a chover, uma 
chuva muito grande. Deu cinco horas da tarde e a gente sem poder levar o saco 
das coisas e chovendo e eu só ouvia aquela voz: ‘’Tereza, onde vocês estão?’’ Já 
era ela, preocupada com a gente. E eu me preocupava dela se preocupar. Lá em 
casa tinha uma geladeira velha que era emprestada de uma pessoa. Menina, 
essa geladeira ficou cheia de coisa. Aí a gente se sentia os heróis daquele dia. 
Mamãe tava chorando, não tinha gás, ela ia buscar lenha. É uma coisa muito 
presente essa questão da família, a gente sempre foi muito unido. Eu nunca tive 
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vergonha da minha família, da minha mãe. Se tivesse uma pessoa de quem eu 
fosse contar a história era da minha mãe, não só por ela ser minha mãe, mas 
por ser uma mulher respeitada.  

Quando ela estava grávida a gente sentia que ela se preocupava também. 
Ela procurava aquele enxoval que a prefeitura dava. Eu acho que eu puxei muito 
alguma coisa de mamãe de procurar me sair bem nas coisas. Ela procurava 
enxoval, era cadastrada, mantinha todo mundo vacinado, não passava vergonha 
de a gente ter piolho. A gente era pessoas normais, onde chegava não tinha 
discriminação de dizer é pobre, é sujo. Tudo que ela tinha era o suficiente pra 
gente viver como vive hoje. Ana é a terceira filha de mamãe. Ana, ela vivia 
muito assim entre lá em casa e na casa de minhas tias. Eu tinha mais 
possibilidade de enfrentar o restante. Por exemplo, se era seis filhos, só tinham 
seis redes, então a rede se abriu, a rede que se abriu dava pra Tereza. Então ela 
achava melhor defender a Ana que era mais sensível.  

Acho que foi pra me poupar também (Ana Lúcia). Ela me deixou com a 
minha tia e eu morava com eles. Aí quando era final de semana eu ia lá em casa, 
mas também era só alegria, não passava por sofrimento. Eu chegava lá, era 
aquela festa. Todo mundo me acolhia bem. Eu não ia plantar, nunca fui porque 
minha tia não deixava. Ela me botava pra estudar. Então eu fazia parte da 
família, mas fui criada toda vida lá. Não fazia nada, era só estudando e 
brincando, só isso. Eu achava bom, era uma aventura. Como Tereza diz que 
mamãe plantava no roçado e perto desse roçado tinha um rio. Eu achava bom 
porque eu ia tomar banho. Porque eu ia fazer as coisas, ia tomar banho, eu ia 
me divertir. Era um lazer assim surpreendente e pra mim o negocio era brincar. 
Meu tio dava o dinheiro do lanche, aí eu sabia que ia pra casa. Os meninos não 
têm. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar. Chegar lá, eu divido com eles. Aí 
chegou a época do coletivo, juntava o dinheiro a semana todinha pra andar de 
coletivo.  

Ela sempre foi uma mulher bonita. Quando ela era mais nova, ela era uma 
mulher bonita, ela era bem vaidosa. Ela tem uma foto de quando ela era mais 
nova, ela era bem muito vaidosa. Ela gosta muito de cantar, era bem roedeira. 
Eu dizia que ela roia que só. Gostava de cantar essas músicas bem tradicionais 
da época dela. Ela contava à gente como era os namoros antigamente. Ela 
cuidava muito da gente, toda vacina que tinha ele levava. Podia ta onde fosse. 
Eu lembro que mamãe, toda vida foi assim. Ela era machista. Quando ela 
começava a fumar, ficava bem mansinha. Aí, a gente: ‘’Vamos pra tal 
canto.’’’Não, vamos esperar ela fumar. Quando ela começar, a gente vai.’’ Ela 
nem imaginava que era uma estratégia nossa. Aí, quando ela começava a fumar, 
a gente dizia: ‘’Mamãe, deixa a gente ir pra uma festa?’’’Vão não, vocês não vão 
não.’’’Deixa mãe, não sei o que…’’ E a gente não saía nunca. Se saía, ia Luzia, ia 
Conceição: ‘’A gente se comporta direito.’’’ta certo.’’ Mas se ela tivesse sem o 
cigarro… A gente tinha o cigarro como um calmante pra ela. O que foi que 
aconteceu: tudo que a gente conseguia, era através de cigarro. (risos)  

Quando eu fui casar, meu marido ficou morrendo de medo de mamãe. 
Chegou lá em casa, ele estava muito nervoso. Ele: ‘’Dona Rita, eu quero falar 
com a senhora.’’ Aí mamãe: ‘’Pois não, pode dizer.’’ [trecho inaudível] ‘Pode 
casar com ela. Só não bata nela porque ela não tem pai. O pai dela sou eu. Eu 
que resolvo.’ Ela disse que quem resolvia tudo na casa dela era ela, não era 
papai e papai caladinho no canto dele. E até a outra, que casou agora, ela disse 
a mesma coisa. Ela defende quem está certo e condena quem ta errado, pode 
ser filho, genro ou nora. ‘’Não é porque é meu filho que eu vou acobertar, não.’’ 
Ela não tem essa diferenciação com os filhos, mais afinidade com um ou com o 
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outro. Eu espero que ela viva muito tempo. Ela tem setenta e três. Ela é muito 
objetiva, quando quer alguma coisa ela consegue. Não destruindo ninguém. Ela 
consegue os meios. Ela sempre resolveu tudo, todos os problemas. Ela que faz 
tudo, ela vai pro banco… Lá no meu bairro, o povo procura ela pra resolver os 
assuntos. Ela sabe ler, ela sabe escrever. Ela até fez um concurso. Passou, mas 
não foi chamada.  

Ela sabia que a gente tinha que estudar, só que por ela não ter essa visão 
de não ter muito tempo, eu fui pra aula com nove anos de idade, bem tarde. 
Além de viver essa vida dela muito atropelada, as escolas muito difíceis, mas aí 
quando ela começou a perceber que eu tinha que estudar, foi e colocou no 
colégio. E aí ela tinha essa preocupação porque meu pai bebia, tinha muitos 
filhos, não tinha emprego certo, era muito estressada a vida dela por mais que 
ela disfarçasse não era uma vida boa. Ela sempre trabalhou. Quando foi mais ou 
menos nos anos oitenta e um pra oitenta e dois ela conseguiu uma bolsa [numa 
escola pública] do estado. Então ela foi trabalhar no estado, aí melhorou um 
pouquinho porque ela tinha um dinheiro certo, uma renda certa. Mas era tão 
bom que durou pouco, ela foi colocada pra fora e perdeu o emprego. Depois que 
ela saiu da escola do estado, continuou na vida dela, procurando serviço pra 
ajudar a gente. A família dela sempre ajudou muito a ela em termos de 
alimentação, de dar roupa à gente e aí conseguiu levar. Foi quando ela começou 
a perceber que a escola é que era fundamental. Ela começou a ver que o que ela 
passava hoje era porque ela não tinha estudado. Porque minha avó conta que 
quando ela era mais nova ela procurava dinheiro, trabalhar pra se manter. Ela 
trabalhava com sal, quebrava pedra. Sempre queria ser autônoma, nunca quis 
estudar. E aí ela via que as irmãs tinham uma formação diferenciada, todas 
trabalhavam e ela sentia esse peso.  

Eu (Luzia, a mais nova das três irmãs) peguei uma época boa. Até Tereza 
fala assim: ‘’É, hoje você tem tudo nas mãos e você ainda reclama. Eu que não 
fazia isso ou aquilo.’’ Ela [D. Rita] sempre priorizou muito a minha educação. Ela 
dizia assim: ‘’O que eu posso dar a vocês é a educação, porque eu posso 
comprar um lápis e um caderno e vocês irem. Então vocês tem que agarrar.’’ E 
hoje, pra ela estar com nós três assim na faculdade é… ela diz assim: ‘’Será que 
eu vou estar viva pra ver vocês se formando?’’ Mas, com certeza… e ela ta 
lutando com a gente: ‘’Lutem, passem por cima. Se vocês estão aqui é porque 
vocês merecem’’.  

Todos [os eventos] que aconteciam na rua ou próximo à casa da gente… 
se era São João, vamos fazer uma quadrilha! Semana Santa, vamos fazer um 
Judas! Ela ouvia muito as pessoas e tentava transmitir alguma coisa. E eu notava 
que as pessoas tinham muita confiança nela. Eu ficava observando e achava 
bonito. Pelo que ela passava, não era para ter capacidade de orientar ninguém. 
Era pra ser uma pessoa que vivesse no canto da parede, estressada, deprimida. 
Se ela teve depressão nessa época, nunca soube e sempre disse: ‘A nossa vida, 
por mais que seja de necessidade é a melhor com relação a muita gente.’ Ela 
nunca disse: ‘Ai! Minha vida é horrível!’ Quando eu quero pensar nas 
dificuldades, eu lembro que mamãe dizia isso. É isso que faz a gente caminhar. 
Ela sempre vivia procurando ajuda das pessoas, nunca ficou parada. E lá na 
comunidade onde a gente morava, todo mundo lá gostava dela porque ela 
sempre foi uma mulher assim, de viver as dificuldades e estar sempre 
procurando se divertir. Ela sempre teve essa preocupação de divertir os outros. 
Até hoje, ela é casada, tem filho, tem cinco netos, mas continua na batalha, ela 
nunca parou. Quando foi em dois mil e dois, ela ingressou no movimento do 
MST. Mas ninguém queria porque viam que ela já estava muito cansada. Aí ela 
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foi e se envolveu no movimento do MST e é muito firme no Movimento. Ela 
conseguiu, com a invasão da [fazenda] São João, ela conseguiu um pedaço de 
terra e até hoje esta tentando conseguir a casa dela em benefício da gente 
também. Com esse Movimento do MST ela andou muito, quase o estado todo, já. 
Em tempo de batalha, sempre procurando ajudar os outros. Ela gosta muito de 
cozinhar. É através dela que a gente está aqui na faculdade. Particularmente, eu 
não conseguiria esse esforço se não fosse através dela. É mais uma coisa que a 
gente deve a mamãe, essa questão da faculdade que nós estamos fazendo. E 
tudo que a gente está fazendo é pra ela. Como ela veio pra cá, trouxe meu 
esposo também que também já era agricultor e casou uma coisa com a outra. Eu 
entrei pelo meu esposo, mas as minhas duas irmãs entraram através dela.  

Eu, particularmente, nunca tive esse costume de abraçar mamãe. Não sou 
muito de ta abraçando ela, de ta beijando ela. Isso porque quando a gente era 
criança, a gente não teve essa história de ta se agarrando, se abraçando. Às 
vezes, quando eu abraço ela, ela chora muito. Acho que sente aquela falta, 
porque eu e ela passamos muitas coisas difíceis. Lá em casa não tinha almoço, aí 
eu pedia à vizinha, almoço pra ela porque não agüentava ver ela de resguardo. 
Eu ia fazer aquilo por ela: ‘Ela faz isso por mim, porque eu não faria isso por 
ela?’ Até, uma vez, eu me lembro assim: uma vez ela tava de resguardo e era de 
tarde. Papai não tinha chegado ainda. Lá em casa tem um pé de sirigoela muito 
grande. Eu fiquei lá embaixo: ‘O que eu faço pra mamãe? Um chá de folha de 
sirigoela?’ Aí chegou uma pessoa que até já morreu, o nome dela era Chica de 
Dedinho que era a vizinha dela. Aí disse: ‘’Tereza…você não quer esse pedaço de 
carne não, pra fazer uma canja?’’ Aí, eu: ‘’Quero.’’ Aquilo ali foi tudo naquele dia. 
Me realizei. Eu: ‘’Mãe, Chica mandou uma carne.’ Aí, ela: ‘’Você foi pedir?’’’Não. 
Ela mandou’’. Outra coisa: tudo que a gente passou… poderia estar com a fome 
que tivesse, a hora do almoço era pra ta em casa. Ela dizia: ‘’Olhe, quando 
chegar a hora de comer, você venha pra casa.’’ Na hora do almoço, ela não 
queria a gente nas casas de ninguém. É tanto que a gente não tem esse hábito 
de chegar nos cantos e comer. É a maior dificuldade. A gente tem vergonha., 
porque a gente teve essa cultura, teve esse exemplo de não ta chegando em 
qualquer canto e ta comendo. Eu tenho vergonha. A gente passou muita 
dificuldade quando a gente era menor, mas as dificuldades não eram pra gente 
desanimar. Porque, assim… tinham muitas dificuldades grandes que até mesmo 
elas [as irmãs] não lembram.  

Hoje ela tem nove filhos, mas eu posso dizer que eles têm o caráter muito 
firme. Apesar de termos nossas discordâncias de idéias, nós somos muito firmes. 
Do lado dela, de batalhadora mesmo. Por mais que ela estivesse cansada, 
porque ela cansava também… Eu digo à minha filha, mostrando o exemplo de 
mamãe. Porque eu vejo que nem uma mulher formada, que tivesse tanta 
mordomia fosse como ela: decidida. Ela tinha um objetivo na vida dela. Ela ainda 
tem, ela ainda continua com esse objetivo de ver os filhos dela vencer. São nove 
filhos, cinco mulheres e quatro homens, meus irmão homens não dão trabalho a 
mamãe, graças a deus. Eles entenderam essa dificuldade e as mulheres também. 
Tem duas casadas e aí nós estamos vivendo, mostrando sempre a realidade 
como é. Aprendemos que é o seguinte: que pobre não é aquela pessoa que 
precisa matar e nem roubar e nem mentir pra ter alguma coisa. E sim, precisa 
trabalhar e conquistar os seus direitos. Isso aí a gente conseguiu aprender com 
mamãe: ser pobre, mas ter respeito. Ter ética de respeitar as pessoas, de 
escutar as pessoas. E também temos o lado dela de dizer a verdade 
agressivamente, com palavras. Porque também nunca ouvir dizer que mamãe 
mentiu. Acho que é por isso que a gente vê que mamãe é uma pessoa muito 
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especial. Até a família de mãe vê ela como exemplo, de criar nove filhos, 
praticamente só. Pois ela tem os nove filhos dela, nenhum é viciado em droga, 
nenhum é viciado em bebida. As mulheres respeitam ela. Tudo na casa da minha 
avó é os filhos de Rita.  

(Luzia) Porque a gente sempre foi assim: respeitou todo mundo. Sempre 
respeitou os nossos tios como se fossem nossos pais. Sempre fomos presentes 
em relação à família de meu pai de minha mãe. Eu me orgulho quando eu chego 
num lugar e as pessoas dizem: ‘Olhe, sua mãe pode dizer que ela é uma pessoa 
muito especial.’ Eles vêem a gente, o nosso respeito em relação a eles, como a 
minha mãe que deu. Minha mãe e meu pai. Se não fosse ele, eu não tinha essa 
educação.  

Hoje ela é realizada porque ela tem a gente, mas ela pode contar: tenho 
nove filhos. A gente chama pra ela sair daqui [do assentamento], mas ela 
prefere ficar aqui ajudando as pessoas. Às vezes, não é entendida como ela 
pensa. O pensamento dela é diferente, mas ela prefere ficar aqui. Ela diz que 
mesmo que nós não estivéssemos aqui na faculdade, estudando, ela preferia 
ficar aqui. Ela dizia assim: ‘’Tudo que eu estou passando com vocês foi porque eu 
não estudei.’ Mas mesmo assim ela ainda se orgulha. Tudo que a gente passou 
foi muito bom, porque a gente aprendeu muito. ela acha que tudo que passou foi 
muito difícil, foi bom pra ter o exemplo dos filhos dela hoje. Essa foto aqui 
também é uma foto que marcou muito. É quase todos os meus irmãos, menos 
Antônio, o mais velho, porque ele não estava presente. E essa foto tem a gente 
tudinho. Não tem mamãe porque nesse dia eles andaram arengando e ela não 
quis tirar foto com a gente. Papai gostava muito de mostrar os filhos dele, então 
ele tirou essa foto com a gente nos anos noventa. Aqui todos eram solteiros, não 
tinha nenhum casado, nenhum trabalhava. Essa casa ainda é a mesma casa que 
eles moram, só ta mais arrumadinha. Esse pé de sirigoela é tradicional lá em 
casa. 

 

O outro relato mostra como a vivência da ação política colabora à 

autoformação das pessoas que se envolvem mais sistematicamente nas 

atividades promovidas pelo coletivo, fortalecendo a cada um e ao grupo. 

Escutemos Linda, mulher cisterneira. 

 

Meu nome é Lindinalva, moro no PA Barreira Vermelha, município de 
Mossoró. Sou filha de José Severino Filho, mais conhecido por Zé Duda. Em dois 
mil e quatro comecei a participar do grupo de mulheres lá de Barreira. A 
participar do Movimento, da Marcha [Mundial das Mulheres] Aí, apareceu uma 
capacitação de cisterna. Eu pensava que a capacitação era assim pra escrever e 
tal. Aí eu disse: ‘Eu vou.’ Peguei uma carona de trator até Pedra Branca, eu e 
uma mulher. Lá, ela disse assim: ‘Linda, eu não vou pra ficar, não.’ Aí eu disse: 
‘Também não vou pra ficar, não.’  

Antes de participar dessa capacitação eu já fazia teatro e tal. Fui pra essa 
capacitação. Cheguei lá, as meninas: ‘Não. É pra vocês ficarem aqui quinze dias 
e vocês vão construir cisterna.’ Aí eu disse: ‘Mas não é uma capacitação?’ Aí a 
menina disse: ‘Mas é capacitando mesmo, com a mão na massa.’ Eu pensei que 
a capacitação era com papel, apostila e tal. Aí eu disse: ‘Quer saber de uma 
coisa? Eu vou voltar hoje. Vou ficar nessa capacitação, não. A mulher lá da 
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Barreira não vai ficar comigo, então eu não vou ficar, não. Não conheço 
ninguém, como é que eu vou ficar?’ E a mulher disse: ‘Não, não vamos ficar.’ Aí 
começamos, pegamos os ferros lá e tal. Aí eu achei o negócio bem interessante. 
Eu disse: ‘Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar mesmo é por aqui.’  

Comecei. Nesse dia eu não levei roupa, não levei nada. Aí uma colega 
minha passou por lá e perguntou: ‘E aí, Linda? Você vai ficar?’ Eu disse: ‘Mulher, 
vou! Pegue umas roupas pra mim que eu vou ficar aqui.’ Aí ela trouxe. A gente 
passou dezessete dias lá. Começamos a construir a cisterna. Chegavam uns 
homens e diziam: ‘Se essa cisterna ficar em pé, pegar água eu dou meu 
pescoço.’ Aí a gente: ‘Ta certo, pode dar. Você não diga isso!’ Era um senhor, já. 
Todo dia ele ia lá: ‘Se vocês conseguirem construir essa cisterna, se essa 
cisterna agüentar água eu dou o meu pescoço.’ Aí a gente construiu. Deu uma 
chuva lá. Nada de cair.  

Na capacitação a gente fez quatro cisternas. Nenhuma das cisternas 
vazou, nenhuma furou. ‘Aí Seu Antônio, vai dar o pescoço mesmo?’ Depois dessa 
capacitação, foi eu e mais treze mulheres… cada uma passando por dificuldade 
pra sair de casa. O marido dizendo: ‘Não, você não vai. E o meu comer, quem é 
que vai fazer? As galinhas quem vai olhar? A casa quem vai arrumar?’. Aí teve 
uma que foi. O marido dela ligou pra ela voltar porque já tinham passado quinze 
dias e dava mais certo não. Aí ela saiu chorando, doida pra ficar. Quando foi no 
outro dia, ela, longe: ‘Oi galera, eu voltei.’ Passou quinze dias e eu voltei: ‘Mãe, 
eu pensava que a capacitação era com caneta, com caderninho e tudo. Não. A 
gente botou a mão na massa.’ Eu falei com meu pai… a gente não chama de pai, 
a gente chama de Getúlio. Aí eu: ‘Getúlio, você acredita que a gente está 
construindo cisterna?’ ‘Como é que vocês estão construindo?’ ‘Botando a mão na 
massa, pegando a colher, fazendo mesmo a cisterna. E as cisternas daqui, quem 
vai fazer sou eu.’ Aí ele disse: ‘Que conversa é essa? Você não tem condições 
não, Lindinalva, de fazer um negócio desse não.’  

A gente terminou a capacitação, passou assim mais ou menos uma 
semana. chegamos lá na Barreira pra fazer as divisões das cisternas. Aí um cara 
disse: ‘Eu não quero mulher de ninguém fazendo cisterna aqui na minha casa. E 
você, não pise nem aqui.’ Eu disse: ‘Pronto, meu amigo. Se você não quer, eu 
não piso. Não tem problema, não.’ Aí comecei a fazer a da avó dele. Todo dia 
meu pai chegava lá e dizia: ‘Não tem condições de Lindinalva fazer um negócio 
desses.’ Aí eu digo: ‘Olhe…’ Eu me encabulei logo. Eu disse: ‘Olhe, se for pra 
dizer as coisas é melhor ficar logo lá em casa. Não venha, não.’ Eu sei que 
passou uns três dias, levantando. Aí: ‘Menina, Lindinalva é danada! Nunca pensei 
que uma filha minha…’ Lá na Barreira eu fiz tudo. Foi o pessoal da Rede Globo, 
do Globo Rural, filmar. Porque… assim: era duas mulheres por município, por 
assentamento. Aí, lá em Barreira era só eu. Eu já construí oito… não, dez 
cisternas. E já tem uma capacitação em Upanema, outra em Recreio.  

Depois das cisternas, abriu mesmo. Veio agora o curso de pedagogia e 
quando terminar o curso de pedagogia, sempre tem umas cisternas pra mim 
fazer. Eu não fico parada. Mas foi uma capacitação e tanto. Mudou radicalmente 
a minha vida. Porque antes eu participava do grupo de teatro. Aí eu pensava o 
que seria de mim quando eu saísse daquele grupo. Porque se eu fosse pra algum 
canto, só ia se alguma das meninas da Barreira fosse, porque eu não tinha 
conhecimento com o pessoal. Eu comecei a participar da Marcha. Vinha só nos 
encontros. Apresentava, ia embora. Vinha pro Fórum Social. Apresentava e ia 
embora. Eu nunca ficava na Marcha. Hoje eu sou militante da Marcha, sou 
cisterneira. Além da profissão ajudar a levar o nome das mulheres fortes, 
guerreiras, que trabalham de cisterna. Diziam que era um trabalho de homem, 
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que mulher não tinha condições, que vida de mulheres é só de cozinha, pra 
arrumar a casa. E, a partir daí, a gente viu que não tem trabalho específico nem 
pra homem nem pra mulher. Que é geral. Tanto o homem pode fazer como a 
mulher pode fazer. Isso aí! (Lindinalva Martins) 
 

 

Esta é a nossa história de vida, marcada pelo signo da persistência e 

da luta. Ela é o percurso do campo à cidade em busca de escolarização. 

Cada um de nós viveu particularmente esse percurso, seja mudando do 

campo para a cidade, morando no campo e estudando na cidade, 

mudando da periferia da cidade para os assentamentos e aí vivendo a luta 

pelo acesso à escola, mudando para a cidade para estudar e trabalhar; às 

vezes a família toda migrava, às vezes foi necessário separá-la. Durante o 

percurso muitos companheiros, parentes, amigos, irmãos desistiram antes 

de chegar ao destino, cansados da longa jornada e descrentes da 

possibilidade de alcançá-lo. 

Nessa viagem, que é a história de nossa existência, pertencemos a 

vários grupos e neles aprendemos e ensinamos a fazer, a pensar e a 

sentir. As experiências e os saberes construídos ficaram guardados na 

nossa memória. O destino que almejamos e a vereda que construímos ao 

caminhar nos trouxeram ao curso de Pedagogia da Terra, mais uma 

estação da nossa viagem existencial. Nela foi possível nos encontrarmos e 

partilharmos memórias e saberes que trazemos em nossa bagagem. Eu fui 

a este encontro, convicta da minha identificação pessoal com suas 

histórias, vendo nelas proximidade com a minha própria. Encontrar-me 

com elas significou, em parte, reencontrar comigo mesmo. 
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Por uma pedagogia que considere as singularidades 
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Como se fosse uma carta… 

 

 

Na Casa da Memória do Piató – Francisco Lucas da Silva, antes das 

sete horas da manhã de um domingo, entregue ao balanço de uma rede 

que me serve ao mesmo tempo de escrivaninha e de poltrona, escrevo 

esta carta à guisa de reflexões finais, embora incompletas, sobre as 

conquistas e os desafios da viagem que realizei rumo ao encontro com os 

alunos do Projeto Pedagogia da Terra da UERN, suas memórias e saberes. 

Inspira-me aqui a Carta Para as Futuras Gerações de Ilya Prigogine 

(2001), especialmente no que se refere à humildade com que o autor faz 

suas ponderações, ao apelo à criatividade humana, à aposta nas ações 

individuais, à consciência da insuficiência da sociedade da informação e à 

luta pela cultura da paz.  
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Com unidade de A reia B ranca, A çu, R N , julho de 2007. 

 

A o final da viagem  que se constituiu esta pesquisa, pergunto: O  que levo  

com igo? O  que deixo de m im ? P ara onde m e levará a vereda que construí nesta  

cam inhada? A credito que as principais aprendizagens construídas neste percurso  

foram  três: A  P rim eira diz  respeito  às ferram entas necessárias à construção dos 

cam inhos e do cam inhar. Q uando falo de cam inhos, m e refiro a cam inhos geográficos, 

cam inhos de terra batida, cam inhos de asfalto, cam inhos planos e ladeiras. E  tam bém  

a cam inhos de vida, cam inhos de práticas pedagógicas, cam inhos de saberes, cam inhos 

de estilos am orosos, cam inhos de construção e reorganização do conhecim ento, 

cam inhos de atitudes éticas. A s ferram entas as quais m e refiro são aquelas com  as 

quais foi possível abrir as picadas por onde enveredar: a vontade, a hum ildade, o  

desejo, a coragem , a  ousadia, a  obstinação, a persistência e a criatividade. 

• A  vontade, o com prom isso político, de fazer. D e fazer para aprender a  

fazer. V ontade de ser útil, de contribuir com  algo, por m ais ínfim o que seja, que ajude 

a repensar o m odelo m onocultural que construím os e tem os dificuldade de rom per. 

G randes e pequenas co isas precisam  ser feitas para desacelerar o ritm o de devastação  

que a sociedade de consum o im põe à  sabedoria  m ilenar. E , se as grandes coisas, aquelas 

que dependem  de m uita estrutura, não cabem  a nós pessoalm ente fazê-las, cabe sim , 

operar pelo artifício das pequenas coisas. E ssas pequenas coisas, por vezes, fazem  

acontecer m uito m ais e isso com o se fosse por ‘contam inação virótica’ ou, se quiserm os, 

por im itação e convencim ento. A credito que é possível vencer a indiferença que m arca  

as relações interpessoais na era da tecnologia e conhecer as pessoas, suas 

singularidades e histórias de vida. Tom ar este conhecim ento com o um  dos pré-supostos 

ao fazer pedagógico é um a pequena contribuição que, a longo prazo, poderá fazer um a 

grande diferença. 
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• A  hum ildade, de continuar reconhecendo que o já aprendido ainda é 

m uito pouco. Q ue há um  m undo fora dos livros que precisa ser reconhecido. O s livros 

não dão conta de quase nada da com plexa teia cósm ica em  que estam os inseridos. E les  

apenas tateiam . O  verso de A ntonio M achado que já v irou m áxim a: ‘O  cam inho se faz  

ao cam inhar’ sugere que fazer este cam inho im plica em  voltar atrás, tantas vezes 

quanto necessário para recuperar algo am eaçado de se perder: os encontros entre as  

pessoas; a resistência  às quim eras da tecnologia e do consum o; a necessidade de libertar 

a escrita das am arras do discurso form al. A qui reside a necessidade de flexibilização 

tão apregoada pela pedagogia: não estar fechada em  um a única possibilidade. 

Considerar os devires. R ecom eçar tantas vezes quanto for necessário. E specialm ente, 

reconhecer a incom pletude de cada m om ento vivido. F azer um a pesquisa na e sobre a  

vida, viajar enfrentando todas as intem péries das veredas percorridas, ensina a  

reconhecer a incom pletude: do aprendido, das reflexões construídas; do que foi possível 

registrar, acondicionar pela escrita. 

• O  desejo, de ter desejo. D e fazer no calor dos acontecim entos, do contato 

corporal, de fazer com  o corpo: tocar, cheirar, sentir, ouvir, ver, buscar os saberes  

usando os sentidos. N ão fugir ao contato físico. V iver os afagos e os afetos. D esejo de 

resgatar o beijo, o abraço, o calor das m ãos. E xperiências deixadas m uitas vezes em  

segundo plano pela educação form al. D esejo de brincar de pinicainho. D esejo da roda 

de m assagem . D esejo de fazer cheirar o bauzinho das ervas arom áticas, de relaxar 

ouvindo canto de pássaros, de levar e dar ‘bolos’ nas tardes quentes de M ossoró, de 

reviver a experiência do cozinhadinho. D esejo de um a pedagogia de corpo inteiro. D a 

dança, da m úsica, da arte, da brincadeira de roda, do cheiro, do sabor, do silêncio, do 

olhar sem  ter para onde, de descansar o olhar, de adotar um a postura corpórea firm e, 

tenaz, resistente às intem péries com o um  baobá, porém  sem pre suave com o um  juazeiro  

verdejante em  pleno sertão. 
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• A  coragem  e a ousadia, de trazer à tona estas histórias de vida e declarar 

que elas têm  m uito a ensinar à pedagogia. Q ue são com o as flores do cam po as quais só  

é possível ver se desacelerar o ritm o da cam inhada. A  pedagogia  e a form ação de 

professores têm  adotado, em  geral, o ritm o frenético  e aligeirado da vida urbanizada. 

O s tem pos da form ação institucional estão sem pre em  função de prazos e m etas. É  

preciso  frear este ritm o. É  preciso parar para ver e viver as singularidades das pessoas 

e suas histórias de vida. É  preciso conhecer seu lugar, seus pertencim entos. É  preciso 

rom per com  o m odelo  paradigm ático  que reifica o  discurso das ciências hum anas, 

nom eando pessoas, de sujeitos, v ida, de contexto social, objetivando relações, 

natureza, cultura e se distanciando da vida pulsante. O s sujeitos inseridos num  

contexto social de que fala as ciências hum anas são, na verdade, pessoas, v ivendo suas 

histórias de vida e contradições. É  preciso  usar lentes com plexas para perceber detalhes 

sobre estes hom ens, m ulheres e crianças. A credito que a visão do m étodo com o 

estratégia  e a  abordagem  form adora das histórias de vida podem  fornecer algum as 

destas lentes. 

• A  obstinação e a persistência, de prosseguir m esm o quando a  vida im põe 

a perda e o luto, por entender que este não é um  projeto solitário. Q ue os com prom issos, 

a vontade, o desejo não são de um  só. Q ue m e foram  entregues, em  confiança, histórias 

e m em órias a  serem  reveladas e de cujo com prom isso eu não poderia  m e esquivar. 

• A  criatividade, ou m elhor, a aposta na capacidade de resgatar um a 

criatividade inscrita nos saberes prim eiros, construídos nas experiências existenciais 

m ais próxim as da lógica do sensível e que a  educação form al, bancária, com o já falava 

P aulo F reire (1987) ajudou a subsum ir. R eavivar a confiança num a capacidade de 

criar o novo, ainda que a partir de referenciais m ais fechados. E  com preender que só  

tentando, tateando, experim entando e, principalm ente, apostando na intuição e no  

diálogo com o ferram entas de reconstrução da capacidade criativa, é possível trilhar um  

cam inho form ador que torne poética  a  prosa da vida.  
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A  segunda grande aprendizagem  foi entender as narrativas com o produtoras de 

saberes sobre a vida e os viventes. Q ue na com plexa teia cósm ica em  que estam os 

inseridos, cada um  de nós tem  a sua história , que está o tem po todo sendo reescrita  

sobre aquele borrão anterior, o palim psesto . A  vida é um  rascunho prestes a ser 

passado a lim po. T rabalhar com  narrativas significa considerar um  conhecim ento que 

parte da experiência  vivida para ressignificá-la. É  possível à educação reaver, 

reabilitar as experiências de vida das pessoas geralm ente deixadas de lado pelo  

conhecim ento form al. 

P articipar da experiência de resgatar saberes inscritos em  m em órias e trazê-los à  

tona através de narrativas auto-sócio-biográficas ajuda a pensar que é possível criar 

algum as propostas de form ação que religuem  racionalidade e sensibilidade. A ssim , se 

algum as das pessoas envolvidas nesta experiência reconhecerem  suas histórias de vida 

com o um  valioso tesouro, com o um  conjunto de ensinam entos a serem  preservados e  

passados adiante, e se tam bém  reconhecerem  a força form adora das narrativas, isto  

poderá contribuir, ainda que parcialm ente, para a reabilitação do valor das 

singularidades. Se m inhas reflexões, m inhas pesquisas e m eus diálogos neste trabalho  

surtirem  m inim am ente este efeito, eu  já m e sentirei recom pensada. 

 A credito, inspirada em  P aulo F reire (1997), que um a pedagogia que considere as 

singularidades e a sensibilidade precisa conhecer as pessoas, suas histórias de vida, 

suas preferências, desejos, sonhos; conhecer o lugar onde vivem ; com o elas vêem  a si 

m esm as, com o vêem  esse lugar; com o vêem  a inserção desse lugar na totalidade, na 

linha do cosm o. P aulo F reire (1997, p . 33) alerta que a escola tem  o dever de respeitar 

os saberes que as pessoas trazem  ao chegar a ela. ‘[  ]D iscutir a  razão de ser de alguns 

destes saberes em  relação com  o ensino dos conteúdos.’ R ecom enda, portanto, que a  

educação tom e com o ponto de partida e alim ento as experiências do sujeito  no seu  

lugar.  

A  construção desta pesquisa reforçou o m eu sentim ento de indignação e repúdio  

com  o m odelo de educação form al que suprim e os saberes construídos nas experiências 
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de vida de cada pessoa que a freqüenta. N a escola, de m aneira geral, e em  todos os 

níveis de ensino, as experiências que tentam  efetivar a  m áxim a, já estereotipada, que 

recom enda partir dos conhecim entos dos a lunos, considerá-los com o alim ento do 

processo de ensino e aprendizagem , ainda são m uito escassas, incip ientes, isoladas e 

fragm entadas. 

Com o um a facilitadora de saberes, a  educação precisa criar um  am biente 

propício para que as singularidades consigam  fluir porque ninguém  ensina nada a  

ninguém . A  construção do conhecim ento é um  processo  que, em bora v ivido no coletivo, 

se dá de form a individual e sui generis. E  as narrativas autobiográficas podem  ser 

ferram entas desta construção. N este sentido, a prática pedagógica pode contribuir 

para a  ressignificação dos saberes prim eiros dos sujeitos de sua ação e, assim , para o 

resgate e a religação dos saberes. Insistindo em  fazer vir à tona saberes inscritos nas 

histórias de vida, espero ter contribuído para a produção e transform ação do 

conhecim ento. Tentando ter a hum ildade que o lugar de onde falo e a condição em  que 

o faço  exigem , estou propondo pelo  m enos que esses saberes se dêem  a conhecer. 

A  terceira e, por assim  dizer, m ais pontual contribuição desta pesquisa diz  

respeito  à  idéia de conhecim ento pertinente, aquele que está inserido no contexto  

(M O R IN , 2002, 2000). Com  este trabalho desejo contribuir à discussão sobre quais são  

os conhecim entos pertinentes para a form ação de professores que têm  um a urbanização 

m esclada com  o rural, um  enraizam ento m ais disperso e viveram  experiências escolares 

fragilizadas. A credito que essa form ação deva valorizar suas experiências cognitivas, 

suas singularidades, suas dores seus am ores, o contexto geral das suas vidas, de 

m aneira que não se prenda apenas à repetição dos program as e conteúdos pré-

estabelecidos. Q ue program as e conteúdos possam  ser inseridos no ‘back ground’ dos 

seus saberes, tanto os prim eiros quanto os ressignificados.  

D aniel M unduruku diz que educar é ‘arrancar de dentro’. U m a das diferenças 

entre ser apenas um  professor e ser um  educador é que ‘P rofessores usam  a palavra 

com o instrum ento. E ducadores usam  o silêncio.’ (2005, p. 13 a 15) Para ele, é preciso à  
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educação um a consciência nova, ancestral, que traga à tona um  novo jeito de pensar, 

que leve em  consideração a realização dos sonhos, desejos e aspirações de cada pessoa. 

A  realização de cada indivíduo em  sua singularidade contribuindo para o bem  de 

todos. A rrancar de dentro significou, no decorrer d esta pesquisa, resgatar saberes 

inscritos nas m em órias dos m eus interlocutores. Significou reconhecer, com o já afirm ei 

anteriorm ente, que esses saberes resultantes dos ensinam entos transm itidos por pais e 

pessoas m ais velhas, não são m enores nem  ultrapassados. N ’O  M étodo 6, É tica, E dgar 

M orin (2005) fala que o bem  e o m al são duas forças que m ovem  o m undo. P ara ele, 

dentro  da nossa sociedade, o bem  são pequenas ilhas no oceano da m aldade. Tentar 

prom over a religação dos saberes diversos através da educação, sem  dúvida é um a 

saudável ilha de bem  no oceano da m onoculturalização do pensam ento. 

N a bifurcação entre sobreviver e viver é possível e  necessário passar de apenas 

professor a educador. Tornar poética a prosa da vida. Q uando usei a m ala com o 

dispositivo de produção de dados da pesquisa , lancei m ão do seu valor operativo com o 

m etáfora dos conhecim entos que quis trazer à  tona. E  ao fazê-lo m e questionei sobre 

quais saberes os alunos com  quem  dialoguei co locariam  na sua m ala.  Q ual a m ala que 

eles queriam  construir? O  que colocariam  e o que deixariam  fora? O  que trariam  do 

passado para acrescentar a sua m ala. E m  função de tais questionam entos, fiz  m uito 

m ais do que usá-la com o dispositivo de produção de dados. U sei-a com o possibilidade 

de ‘arrancar de dentro’ os saberes inscritos nas m em órias desses alunos. P ara valorizar 

estas m em órias e estes saberes. Torná-los públicos. A ntes de estabelecer quais m em órias 

e saberes queria que v iessem  à tona para reforçar h ipóteses pré-determ inadas, quis 

oferecer oportunidades de escolhas, recusas, opções, a partir do significado que cada 

objeto pudesse vir a  ter para cada um a daquelas pessoas. A gindo neste sentido, quis 

transform ar o conhecim ento prosaico, m im ético, padronizado, com um ente resultante 

de um a pesquisa científica em  um  conhecim ento que, partindo das experiências e 

histórias de vida, pudesse contribuir para a ressignificação do que seja fazer ciência. 

Q uis, neste trabalho, contribuir à  construção de um  fazer pedagógico capaz  de fluir 
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pequenos focos de vida e respeito pelas pessoas. R esistir à m assificação im posta pela 

lógica da negação dos sujeitos é resistir à  ‘crueldade do m undo’. 

P artindo desta possibilidade de ressignificação do fazer científico, da 

consideração que toda pessoa se m odifica a partir das experiências v ividas, m esm o que 

de form a parcial e incom pleta, form a que dem anda um  porvir para se com pletar, é que 

anuncio  um a nova inserção no universo  da pesquisa: resgatar e discutir experiências 

pessoais, profissionais e de form ação para problem atizar os entraves, as dificuldades e 

as possibilidades da form ação continuada de professores. A ssim , as reflexões 

construídas neste texto apontam  um a bifurcação que m e conduz a pesquisar as 

m em órias de form ação docente com o instrum entos de reflexão e ressignificação do ser 

professor. 

Q uero  term inar esta  carta  dizendo que não tinha idéia, no  com eço, de qual 

estrada trilharia e onde ela poderia m e levar. D e um a idéia vaga sobre a im portância  

de abordar os saberes dos alunos do P rojeto P edagogia da Terra  da U E R N  com o 

objeto de investigação até as singularidades e sensibilidades necessárias ao fazer 

pedagógico, fui institu indo um  longo, desafiador e prazeroso  cam inho. Com o um  rio  

que ao se atravessar de um a m argem  à outra já não é m ais o m esm o rio, m eu fazer-m e 

pesquisadora e, acredito tam bém , professora, já não é m ais o  m esm o. A  flexibilidade, a  

leveza, a paciência, a tenacidade e, especialm ente, a criatividade redim ensionadas são 

agora m arcas tatuadas em  m eu corpo, palim psesto donde, de agora em  diante, m e 

reescrevo sob novos prism as.  
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