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O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 
É preciso transver o mundo. 

Manuel de Barros 

Ver-transver o contexto da pesquisa  

 

 Em “À sombra desta mangueira”  Freire narra experiências vividas na infância, 

quando, no quintal da sua casa, embaixo de belas árvores frondosas, passava horas 

estudando, pensando, escrevendo – lugar onde aprendeu a ler e a escrever, riscando com 

gravetos no chão... Ao narrar sua história, propõe uma volta à sombra da mangueira; ao 

ser humano que reclama pelo direito às raízes emocionais (FREIRE, 1995), 

demonstrando a importância das narrativas como possibilidade de compreensão da 

realidade, ao “dar voz”  aos sujeitos. 

 Com a mesma intenção, a pesquisa que desenvolvemos no âmbito do Curso de 

Mestrado em Educação Ambiental, com a participação de três mulheres alfabetizandas 

de uma turma do MOVA-RS1, propõe a volta às origens; aos lugares e seus significados 

na trajetória de vida de cada uma delas: lugares da infância, da juventude, da vida 

adulta..., contando não de sombras de mangueiras, mas de “combros de areia” ... – de um 

lugar chamado Bosque. O Bosque Silveira, bairro da cidade do Rio Grande, o Bosque 

vivido, o Bosque lembrado...  O Bairro Bosque, um local situado à sudoeste da cidade 

do Rio Grande, já foi considerado como uma das melhores zonas suburbanas para 

fruticultura. Na década de trinta e quarenta, neste local, havia chácaras produtoras de 

tomates, melancias, uvas, cebola e milho. Outrora, um lugar de muita beleza pelos 

famosos “combros de areia” ; pelas águas límpidas da Laguna dos Patos; pelas ilhas que 

se apresentam no entorno de nossa cidade, avistadas de perto quando se está no Bosque; 

pelas belas árvores que encantam esse ambiente... 

                                                
1 Movimento de Alfabetização de Adultos do Estado do Rio Grande do Sul implementado nos anos de 
1999 a 2002. É herdeiro do MOVA-SP, criado na gestão de Paulo Freire como secretário de Educação do 
município de São Paulo, em 1989. A referida turma participou do projeto nos anos de 2001 a 2002. 
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Hoje, no lugar das árvores, dos “combros” , da límpida água da laguna, temos 

casas, muitas casas, ‘organizadas’  em ruelas; a Lagoa perdendo espaço para aterros de 

lixo; pessoas vivendo em situações muito precárias; escolas que não atendem às 

necessidades das crianças da comunidade; problemas de saúde e total ineficácia dos 

serviços públicos; índices alarmantes de analfabetismo entre os adultos e abandono da 

escola por parte das crianças e jovens; uma população infanto-juvenil mal-vestida e 

mal-alimentada, desassistida; famílias totalmente abandonadas, vítimas da falta de 

políticas de assistência, emprego, educação, saúde... dignidade; presença evidente de 

violência e trabalho infantil... Esse é o retrato atual do Bosque, de um lugar em que a 

exploração impera, em que a luta pelo alimento diário determina a forma de ser, estar e 

se relacionar com o mundo e com os outros. 

Realidade que nos faz pensar nas palavras de Gadotti (2000, p.79) quando 

afirma que “a lógica que explora as classes sociais – que cria pobres e oprimidos – é a 

mesma que explora a natureza e exaure seus recursos” . Vivemos em tempo de 

globalização, de uma globalização competitiva, subordinada às leis do mercado, que 

transforma vida em coisa, pessoas em objetos, terra em propriedade, natureza em 

material, recurso... Não é difícil imaginar, visualizar estas reflexões em fatos do nosso 

cotidiano, do que vemos e conhecemos da América Latina. Pensamos na realidade do 

nosso país, do Estado do Rio Grande do Sul, da cidade do Rio Grande, do Bairro 

Bosque Silveira..., assim vamos entendendo os mecanismos e as contradições da 

sociedade em que vivemos –  capitalista, excludente, expressa de diversas formas na 

vida da nossa população: pesca predatória, porto privatizado, indústria poluidora, 

turismo sem planejamento, desemprego, sub-emprego, exploração da vida, da 

natureza... 

São essas as razões para resgatar a tradição da Educação Popular, que articula os 

saberes populares e científicos, em práticas educativas formais e não-formais. 

Concordando com Carvalho que “educar para a cidadania é construir a possibilidade de 

ação política, no sentido de contribuir para formar uma coletividade que é responsável 

pelo mundo que habita”  (2004, p. 9). 

Freire, poeticamente, dá suporte a estas idéias: 

Minha terra é boniteza de águas que se precipitam, de rios e praias, de 
vales e florestas, de bichos e aves. Quando penso nela, vejo o quanto 
ainda temos de caminhar, lutando para ultrapassar estruturas perversas 
de espoliação. Por isso, quando longe dela estive, dela a minha 
saudade jamais me reduziu a um choro triste, a uma lamentação 
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desesperada. Pensava nela e nela penso como um espaço histórico, 
contraditório, que me exige como a qualquer outro decisão, tomada de 
posições, ruptura, opção (1995, p. 26). 

O sentido expresso nas palavras de Freire, que falam de luta contras estruturas 

perversas, de tomadas de decisões, posições, rupturas e opções, também é manifestado 

nas narrativas das mulheres participantes da nossa pesquisa, quando contam do Bosque 

de ontem, lugar de “combros” , árvores, lagoa limpa... “boniteza de águas que se 

precipitam, de rios e praias, de vales e florestas, de bichos e aves” .  

Num misto de sentimentos e de histórias (das mulheres e das pesquisadoras) 

fomos (re)construindo percursos que falam de experiências diferentes, porque 

singulares, mas semelhantes na forma como vivenciaram e vivenciam os significados da 

alfabetização, o que resultou num texto narrativo que conta estórias e história. 

 

O caminho para ver a realidade 

Os caminhos trilhados no desenvolvimento da pesquisa orientaram-se nos 

princípios da abordagem (auto)biográfica, os quais foram sendo experimentados por 

nós, em cada etapa da investigação, inclusive no processo de construção da escrita da 

dissertação, quando narramos nossa trajetória de vida, como forma de contextualizar e 

dar sentido a escolha da temática em estudo.  Podemos dizer que há um entrelaçamento 

entre a história dos pesquisadores e dos sujeitos participantes da pesquisa, pela forma 

como nos (re)construímos  enquanto sujeitos no momento em que refletíamos acerca 

das histórias de cada uma das mulheres.   Esta é uma característica da pesquisa 

(auto)biográfica, pois, além de fornecer dados para estudo, possibilita que o sujeito 

reveja e (re)construa suas experiências, ao narrá-las. É nesse sentido que este tipo de 

pesquisa é adequado no campo das ciências sociais e da educação. Optar por esta 

perspectiva metodológica, “é acreditar que na dinâmica do falar e escutar – neste 

diálogo consigo e com os outros – os indivíduos se reconstroem, ao reconstruir a própria 

história”  (DIAS, 2002, p. 52). Decorre daí a defesa de Giroux e McLaren, do processo 

da narrativa: 

Apenas quando podemos nomear nossas experiências – dar voz a 
nosso próprio mundo e afirmar a nós mesmos como agentes sociais 
ativos, com vontade e um propósito – podemos começar a transformar 
o significado daquelas experiências, ao examinar criticamente os 
pressupostos sobre os quais elas estão construídas (1993, p.26). 

Esta opção encontra justificativa nas palavras de Couceiro, ao defender que as 
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abordagens (auto)biográficas valorizam o banal, o particular, o atípico, pois é uma 

“abordagem do singular que coloca o sujeito no centro da investigação, com a 

convicção de que a singularidade de uma vida pode fornecer mais dados que a 

generalidade de muitas...”  (1997, p. 264). Além disso, como dizem Araújo e Magalhães, 

as histórias de vida se fundamentam no sentido que os sujeitos dão à experiência vivida, 

às emoções, aos sentimentos, aos significados atribuídos e que são relevantes no 

contexto de uma ciência que procura compor a individualidade e a coletividade da ação 

humana e da criatividade. Para estas pesquisadoras, procura-se “por esta via encontrar 

outras formas de construir a ciência”  (1999, p.15). 

Na mesma direção, Couceiro aborda os procedimentos metodológicos nas 

pesquisas de abordagem (auto)biográfica, destacando o papel dos sujeitos pesquisados 

no âmbito desta perspectiva: 

[...] os participantes da investigação não podem ser encarados como 
meros objectos fornecedores de informações. Não podem ser 
considerados como objectos manipuláveis mas, pelo contrário, devem 
ser considerados eles próprios como sujeitos portadores de saberes, de 
empatia, de confiança, distanciamento capaz de criar espaço para que 
o narrador dê forma ao que efectivamente quer dizer. Acresce ainda 
referir a importância de uma escuta atenta, compreensiva e dialogal, 
que exclua a presença, à partida, de pressupostos e de hipóteses a 
verificar (1997, p.267). 

Se a abordagem (auto)biográfica, através das histórias de vida ou das narrativas 

orientaram os percursos trilhados no processo desta pesquisa, também os princípios da 

etnografia os subsidiaram pela forma intensa como fomos nos envolvendo no contexto 

de vida dos sujeitos participantes, seja pelo processo narrativo, seja pelas observações 

feitas na comunidade onde vivem.  

A Etnografia, que etimologicamente significa descrição cultural, é, segundo 

Martínez Miguelez (1994), uma metodologia que pressupõe a narrativa, a descrição e a 

interpretação das realidades observadas desde o ponto de vista conceitual de seus 

protagonistas. Como afirma Ezpeleta e Rockwell, a etnografia propõe-se a conservar “a 

complexidade do fenômeno social e a riqueza de seu contexto peculiar”  (1986, p. 45), 

descrevendo ou reconstruindo a cultura, as formas de vida e a estrutura social do grupo 

investigado, apreendendo o modo de vida de uma unidade social, a família, a 

comunidade... Assim, no processo da coleta e análise dos dados, procuramos capturar a 

complexidade do contexto sócio-cultural nas histórias narradas e nas paisagens olhadas-

revisitadas, quando visitávamos a comunidade do Bairro Bosque.  
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Seguindo os princípios da abordagem (auto)biográfica e da etnografia, os dados 

da pesquisa constituíram-se pela narrativa das histórias de vida, desenvolvida a partir de 

uma entrevista semi-estruturada, na forma de um diálogo orientado pela temática 

investigada. Também foi realizada análise de documentos do MOVA/RS e de registro 

dos diários de campo, além das observações feitas na comunidade onde residem os 

participantes da pesquisa. 

Reconstruir as narrativas, as histórias de cada uma das mulheres, dando uma 

seqüência às experiências, foi uma tarefa carregada de emoção e conflitos, dificuldades 

relacionadas ao fato de narrar, contar a história de alguém, ação que consideramos de 

extrema responsabilidade. O cuidado de preservar a singularidade de cada trajetória e, 

com isto, garantir a expressão dos sentidos e significados que cada participante atribui 

às suas experiências de vida, foi um cuidado constante. De outro modo, também não 

deixamos de preservar a história social contida em cada história individual. “[...] o 

nosso sistema social está todo ele nos nossos atos, nossos sonhos, delírios, obras, 

comportamentos e a história desse sistema está inteira na história de nossa vida 

individual”  (FERRAROTTI, 1988, p. 26).   

Cada história conta-se por experiências significativas que se diferenciam, mas 

que se aproximam na história do coletivo, constituindo-se nas seguintes trajetórias:    

História da Dona Tereza: aprendendo a viver 
-De Capivaras ao Bosque: lugar bom de morar 
-Na juventude: na mão d’um, na mão d’outro... O casamento: levando o barco 
-O Bosque, a praia, os combro... as mudanças 
-A alfabetização: se reunir com as guria... e aprender um pouco 

História da Cristina: consegui, aprendi e fiquei... feliz 
-A infância preta de óleo e a escola fechada 
-Da infância ao casamento: aí eu conheci meu marido 
-O Bosque: lugar de brincar nos combro 
-A busca pela alfabetização: queria ensinar e não sabia 
-Alfabetização: isso me dava mais vontade pra aprender 

História da Isabel: agora eu sei 
-A infância: gostava de jogar bola e sonhava em estudar 
-A juventude: a gente pensa muita coisa... 
-O Bosque: mais movimentado, um monte de casas 
-Ler e escrever: fui sentir falta, quando peguei serviço 

-A alfabetização: agora a gente já não é tão analfabeta 

Importa dizer que, ao final do processo, após a reconstrução e a análise das 

trajetórias, tivemos a oportunidade de lê-las para as participantes do estudo, as quais 

ficaram emocionadas e, ao mesmo tempo, deslumbradas pelas próprias “estórias” : “não 
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sabia que minha estória era tão bonita!” , ainda orgulhosas ao perceber que suas 

experiências de vida eram importantes de serem contadas. 

O fato de narrar e ouvir suas histórias levou as mulheres a um processo de 

reflexão sobre a própria vida, o que aconteceu conosco quando revíamos nossas 

trajetórias, confirmando um dos argumentos para o uso da pesquisa narrativa, enquanto 

possibilidade de construção e (re)construção da identidade dos sujeitos, a partir da 

reflexão sobre a própria história.  

 

Ver-olhar as participantes da pesquisa: ... a turma do MOVA-RS 

 
Conhecer não é desmontar, nem explicar.  

É chegar até a visão. Mas para ver é preciso, 
 antes de mais nada, participar.   

Isso é uma dura realidade. 
Antoine de Saint-Éxupery 

 

 Nas idas e vindas, de trajetórias de vida, conhecemos a turma do MOVA-RS, do 

Bosque, que foi organizada com o auxílio da EMATER2. Era uma turma de pescadores 

e beneficiadores de pescados. Acompanhamos a formação desta turma, a definição da 

educadora, a organização do espaço... e fizemos algumas visitas que sempre instigavam 

pela relação entre educandos e educadora, pela dinâmica das aulas, pela organização do 

espaço físico... Existia algo que os unia. Parecia existir uma ética solidária que os fazia 

comprometer-se com a própria formação e com a construção de novas relações, assim 

como coloca Brandão: 

E, então, esta palavra – sociabilidade – pode ganhar aqui dois sentidos 
convergentes. Primeiro: viver com seus outros o direito humano a 
interações dialógicas do prazer da partilha em um mundo comum de 
vida do dia-a-dia. Segundo: viver entre seus outros o dever de criar 
com eles os termos da vida de seu mundo social (2003, p.218). 

A turma era composta por um grupo de 15 alunos, todos moradores do Bairro 

Bosque Silveira e imediações. Na grande maioria eram mulheres, que trabalham 

“ limpando” peixe, siri e camarão. Mulheres donas de casa, esposas, mães, avós, 

trabalhadoras. Quanto aos homens, no início era só um, depois foram participar da 

turma mais três. Todos tinham idades e características distintas – dois mais velhos, um 

deles aposentado e o outro ainda em serviço, outros dois jovens, que vieram de outra 

turma próxima.  

                                                
2 EMATER – Associação Riograndense de Assistência Técnica e Extensão Rural 
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No convívio com a turma presenciávamos a forma como a educadora valorizava 

do mesmo modo a escrita e a oralidade, oportunizando espaços de discussão e de 

expressão oral do pensamento. Com isso enfatizava a dimensão política das formas de 

linguagem, nos seus usos como ferramenta para pensar e intervir na realidade. É o que 

diz Freire, quando fala da emancipação pela palavra. Da mesma forma, Frago 

argumenta que: “O ser humano é um ser que fala. Que fala ou cala, que ouve ou escuta. 

Onde há seres humanos pode haver ou não escrita, mas sempre há linguagem” (1993, 

p.84).  

A educadora conduzia o processo de forma positiva, trabalhando com a 

concepção de temas geradores, relevante proposta no contexto da educação popular, 

como coloca Loureiro: 

[...] os temas geradores são a expressão das questões, simbolismos e 
conflitos existentes na região em que se está trabalhando, sendo 
reconhecidos como tais pelo conjunto dos atores sociais envolvidos no 
processo pedagógico, podendo servir como elemento sensibilizador, 
mobilizador e aglutinador das forças sociais que atuam na área de 
abrangência [no ambiente] (2004, p. 45). 

A vivência com a referida turma foi geradora e mobilizadora da intenção desta 

pesquisa que teve o objetivo de compreender os significados e sentidos do processo de 

alfabetização para sujeitos que participaram da mesma.  

 
 
Quais os significados e sentidos do processo de alfabetização para sujeitos que 
participaram da turma do MOVA-RS do Bairro Bosque? 

 

A questão expressa no título desta etapa do texto mobilizou nosso olhar, quando 

ouvíamos as trajetórias de vida, narradas pelas participantes da pesquisa. Trajetórias que 

falam de histórias diferentes, mas semelhantes na forma como vivenciaram e vivenciam 

os significados da alfabetização. “Estória”  de quem participou do processo de 

alfabetização no MOVA-RS; de quem superou a condição de analfabeta-funcional; e de 

quem transgrediu o analfabetismo político. Analfabetismo que impede o exercício pleno 

da cidadania, que nega a condição de escolher, de optar, de decidir... enfim, de lutar 

pelo sonho possível. Para essas mulheres, a superação e a transgressão da condição de 

analfabetas, coloca-as no lugar de protagonistas de sua própria “estória”  (e história), 

além de “seres em si” , “seres para si” , capazes de reinventar seu próprio mundo. 

 Ler-reler, reinventar o mundo, com as lentes de quem domina o código escrito 
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foi expresso pelas três mulheres como forma de legitimar a condição de cidadãs, ainda 

que já o sejam apesar de não-alfabetizadas. A alfabetização lhes conferiu certo “poder” 

para questionar a própria situação de vida, a realidade do contexto onde vivem e o papel 

que exercem na sociedade e na família. Assim, elas demonstraram, ao longo das 

narrativas, o modo como foram se construindo a partir do domínio do código escrito, 

posicionando-se em relação à condição de opressão vivida por não saber ler e escrever, 

não só no cotidiano social, mas no espaço da família. Enfatizaram, em seus 

depoimentos, a possibilidade de, através da escrita, ocupar um lugar social e realizar 

atividades antes “proibidas” . O conhecimento da escrita lhes dá legitimidade, 

reconhecimento social e afirmação da auto-estima. Conhecer, segundo Britto (2003), 

independente de sua aplicabilidade, é um valor, de modo que dominá-lo é uma forma de 

se sentir (ou estar) incluído na sociedade. Assim expressa uma das participantes: 

Me senti mais, mais importante, é. Isso eu já falei. Que antes eu tinha 
vergonha das coisa, de tudo... Eu acho que isso foi mais importante 
também, né? Perder a vergonha! Ter mais uma assim... enfim, me 
sentir mais... me sentir uma pessoa, né? Que antes eu não me sentia 
uma pessoa. Não sabia lê, não sabia escrevê, era ignorante! Eu 
comecei a gostar mais de mim, sabendo alguma coisa [risos]. 
(Cristina) 

Dize que agora se sente segura ao “sair, conversar... Antes saía, ficava num 

canto, meia... Agora não, agora já saio com a língua solta, já ando conversando!” . Ao 

dizer isso, faz uma auto-análise no seu modo de ser, como se fosse reconstruindo sua 

história, ao “repensar com imagens e idéias de hoje as experiências do passado” (BOSI, 

1983, p. 55). Esse é o processo de formação oportunizado pela narrativa. 

[...] depois que eu comecei a estudar eu comecei [ ...]  a me valorizar 
mais. Ou... sei lá, conhecer mais as pessoa. Comecei a ser melhor 
comigo mesma e com as pessoa. Consegui! É... ali comecei a ir 
melhorando! Comecei a me dar valor! Olhar! Levantar a cabeça! 
Olhar! Não andar com a cabeça pra baixo! Porque eu perdi a 
vergonha, eu acho! Eu tinha muita vergonha! De não saber ler e 
escrever, é. Eu tinha vergonha que as pessoas me perguntassem as 
coisa e eu não soubesse responder. Então eu baixava a cabeça. Aí 
depois eu fui aprendendo e fui me valorizando mais. Eu me sentia 
melhor [ ...]  com tudo, tudo que eu faço... Não tenho vergonha de 
nada, de trabalhar... de passar na rua, com fedor  ou cheirosinha. Pra 
mim tanto faz, agora eu não tenho mais vergonha. Que ao menos tô 
trabalhando, né? Não tô pegando nada de ninguém. Eu acho isso 
importante. (Cristina) 

No contexto das histórias narradas, o desejo e os significados de aprender a ler e 

escrever ganha sentido nas exigências do papel de mãe, quando se sentem incapazes de 

auxiliar os filhos nas tarefas escolares. Esta é uma justificativa para busca da 
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aprendizagem da leitura e da escrita. Ainda que nem todas apontaram isso como o 

principal motivo, elas descreveram as dificuldades encontradas para essa tarefa e os 

sentimentos vivenciados por não realizá-la, como se fossem “menos mães” , expressando 

o sentido de inferioridade, por não cumprirem tarefa tão relevante na formação e no 

cuidado de seus filhos. Tarefa que, mais tarde, é cumprida, com muito orgulho, no papel 

de avó e de quem é alfabetizada, como relatou uma das mulheres, posicionando-se 

como defensora da freqüência e da participação do neto nas atividades escolares, como 

forma de torná-lo alguém que tem o conhecimento, ou que, pelo menos, sabe assinar o 

nome. 

A assinatura do nome, para todas, teve (tem) um significado de reconhecimento 

social, ainda que o processo de alfabetização tenha propiciado muito mais que isso. Em 

vários momentos, a narrativa traduziu o sentido de não mais “carimbar-sujar o dedo”, 

como se apenas isso já lhes conferisse o lugar social negado ao não-alfabetizado. Esse é 

um sentido também expresso em campanhas e programas de alfabetização, que 

produzem discursos sobre o sujeito “analfabeto”, valendo-se do direito do ato de votar 

ou não como possibilidade do exercício da cidadania.   

    Numa outra dimensão, os significados da alfabetização expressaram-se nas 

necessidades de lidar com as exigências do contexto urbano. É o significado ligado ao 

uso social da leitura e da escrita, nas mais diferentes situações como, por exemplo, o uso 

do transporte coletivo, a realização de compras, a manipulação de documentos, entre 

outros. A esse significado está ligada a condição de autonomia, de liberdade de ir e vir, 

de tomada de decisões, de estabelecimento de relações, que faz estas mulheres sentirem-

se “mais gente” , “mais mulheres” , pelo fato de não necessitarem de apoio de outros, 

para realizarem suas atividades cotidianas. O fato de dominarem o código escrito, ainda 

que de maneira limitada, deu (dá) a elas o poder de decisão nas coisas mais simples da 

vida como escolher o ônibus, decidir o que comprar, saber o que falar, entre outras 

ações do cotidiano.  

Além desses significados, ligados ao uso da leitura e da escrita, as narrativas das 

mulheres expressaram a própria vivência no processo de alfabetização junto ao MOVA-

RS, como uma possibilidade de ocupar um lugar social na convivência com outras 

pessoas, com outros espaços, no qual participam, dialogam e partilham saberes e 

experiências. Essa busca pela socialização, “preencher um vazio” , é uma das razões que, 

muitas vezes leva jovens e adultos, especialmente mulheres, a procurarem a 

escolarização, como no caso de Cristina, a necessidade de “ressocialização”, como 



 10 

explica Britto: “[...] a procura por um ambiente social que ofereça a possibilidade de 

convivência saudável com outras pessoas de mesma condição e a realização de 

atividades proveitosas e gratificantes”  (2003, p.201). Isso é evidente em diversos 

momentos das narrativas: 

Ah! Que a gente tinha bastante  amigos, né? Vinha umas quantas 
pessoa. E a gente estudava, aprendia, mas ao mesmo tempo a gente se 
divertia, né? Fazendo palhaçada, conversando... uma contava uma 
história, outra contava outra... Ficava divertido. [o que é mais 
importante]  Acho que é de fazer amizade, né? Com as pessoas. Eu 
acho importante. (Cristina) 

 
 

A procura por socialização, a ampliação dos círculos de comunicações, 

propiciado pelas oportunidades de participação em encontros e pelo sentido dado à 

alfabetização no Movimento corrobora com o que diz Brandão: 

Alfabetizar não é ensinar a ler e escrever. Alfabetizar é permitir que 
pessoas ampliem seus campos de diálogo com as outras pessoas dos 
seus círculos de vida através, também, do aprender a ler e escrever. A 
aquisição qualificada de habilidades funcionais de acesso e uso da 
palavra escrita é importante nesse processo de descobertas, mas não 
é a única aprendizagem essencial na alfabetização (2003, p. 219). 
 

Essa vivência oportunizou a elas a construção de conhecimentos e uma leitura 

crítica do mundo, dando-lhes ferramentas para posicionarem-se a respeito das suas 

condições de vida e da comunidade. As boas lembranças são interrompidas por 

reflexões que apresentam argumentos e fatores influentes nas transformações do lugar 

onde moram, conferindo que constantemente estamos lendo e relendo o ambiente que 

nos cerca, conforme afirma Carvalho. “Essa leitura é determinada em grande parte pelas 

condições históricas e culturais, ou seja, pelo contexto que vai situar o sujeito e ao 

mesmo tempo disponibilizar sentidos para que a leitura se torne possível e plausível”  

(2004, p. 165). Os sentidos expressos pelas mulheres nas suas reflexões vão sendo 

atribuídos, ao longo das suas narrativas, ao próprio processo de alfabetização vivido no 

MOVA/RS, que lhe serve de ferramentas para ler o mundo e posicionar-se em relação a 

ele.  

 Dizem, hoje, não ter medo e vergonha de falar, de se expressar, pois 

aprenderam a conversar sobre a sua vida e sobre a vida das outras pessoas. Aprenderam 

que existem lugares diferentes, pessoas diferentes. Ao dizer isso, falaram de forma 

positiva do trabalho realizado pela educadora, quando oportunizava a elas espaços para 

o diálogo sobre as experiências de vida e a aprendizagem de palavras relacionadas a 
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essas experiências. Importa, aqui, falar da metodologia e dos princípios da proposta do 

MOVA-RS, indicando o processo de alfabetização como algo mais do que a simples 

aprendizagem da técnica da escrita e, sim, como a aprendizagem dos significados das 

palavras e dos usos sociais das mesmas, assim como de novas leituras sobre o mundo e 

sobre seu papel como sujeito no mundo. Aprendizagens e leituras feitas num processo 

dialógico, valorizando a cultura, as histórias, os saberes, as crenças de cada sujeito, 

respeitando as diferenças. Princípios que compõem os fundamentos da Educação 

Popular. Metodologia e princípios ressaltados quando as mulheres destacaram a relação 

de confiança estabelecida com a professora e as atividades didático-pedagógicas como 

desencadeadoras de processos de construção de saberes relevantes à vida. 

O processo de construção de saberes, narrados pelas participantes, nos permitiu 

visualizar uma proposta de alfabetização com base no diálogo, no respeito às diferenças 

e na contextualização dos conhecimentos, oportunizando uma nova leitura do mundo e 

de sua vida. Leitura que lhes possibilita construir novas relações com o ambiente onde 

vivem ao colocarem-se como sujeitos da e na história. Nesta perspectiva, segundo 

Loureiro, “nos educamos dialogando com nós mesmos, com aquele que identificamos 

como sendo de nossa comunidade, com os outros seres vivos, com os ventos, as marés, 

os rios, enfim, o mundo, transformando o conjunto das relações pelas quais nos 

definimos como ser social e planetário”  (2004, p.24). Além disso, a participação, a 

cooperação, entre outros valores também defendidos pelos fundamentos da educação 

popular, eram presentes na proposta pedagógica desenvolvida pela professora e 

defendida pelo MOVA-RS.    

Tal proposta possibilitou, segundo as narrativas das mulheres, construir um olhar 

crítico sobre a realidade, uma consciência também ecológica não só pelas leituras que 

hoje fazem, mas também pela forma como se posicionam diante das problemáticas da 

comunidade e como encaminham mudanças nas suas vidas. O processo de 

alfabetização, segundo Freire, é um ato de conhecimento no diálogo entre educandos e 

educador. Em razão disso, “é uma tentativa corajosa de desmitologização da realidade, 

um esforço através do qual, num permanente tomar distância da realidade em que se 

encontram mais ou menos imersos, os alfabetizandos dela emergem para nela inserirem-

se criticamente”  (1982, p.48). 

 

Os contadores de história, os cantadores de história, 
só podem contar enquanto a neve cai.  
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A tradição manda que seja assim.  
Os índios do norte da América têm muito cuidado 

 com essa questão dos contos. 
 Dizem que quando os contos soam, 

as plantas não se preocupam  
em crescer e os pássaros esquecem  

a comida dos seus filhotes. 
Eduardo Galeano 

 
Tempo de parar-ouvir 

 

Ouvir-narrar, contar-cantar histórias de três mulheres, procurando compreender 

os significados da alfabetização em suas vidas, foi a tarefa em que nos envolvemos 

neste estudo. Tarefa instigante, mas, por vezes, envolta em conflitos, por se tratar de 

ouvir histórias narradas, nem sempre da mesma forma como foram vividas. Lembra 

Marquez: “A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como 

recorda para contá-la”  (2004, p. 5). No caso dessas mulheres, elas recordaram com olhar 

de quem hoje domina o código escrito e faz uso dele enquanto ferramenta cultural; 

recordaram com olhar de quem sabe ler e escrever, que pode “uma poesia criar” , como 

diria o senhor Carmelo, o poeta ancião. 

Ao cumprir esta tarefa, não fica só a idéia de “poesia criada” , conhecimento 

construído, resposta encontrada, mas também um novo sentimento de inércia... de 

parada, que não é chegada, pois, nas histórias contadas, novas interrogações suscitam 

outros estudos, que envolvem a alfabetização de jovens e adultos no contexto brasileiro. 

Um tema que não se esgota nas reflexões sobre os processos de escrita e de leitura, mas 

que fala de cultura, de vida, de gente que é cidadã, que tem história e que faz história 

para além das palavras escritas, mas pela oralidade, pela simplicidade do gesto... 

Histórias de gente que busca na palavra escrita algo mais do que a ferramenta de uso 

social, facilitadora da vivência na cultura urbana, mas também uma forma de legitimar 

os saberes, as competências e as capacidades de pensar-agir, já construídos. 

Contar-cantar Cristina, Tereza e Isabel... “Os contadores de história, os 

cantadores de história, só podem contar enquanto a neve cai...” .  
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