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O RECADO DO CONTO: A MULTIPLICIDADE DE SENTIDOS EM HISTÓRIAS 
CONTADAS POR CRIANÇAS. 

 
Edlaine de Cassia Bergamin1 

 
Crianças expressam suas “leituras do mundo” 
 

As crianças encontram várias maneiras de expressar suas inquietações e 
solicitar nosso envolvimento em seu mundo. No entanto, às vezes nos comportamos 
como se fôssemos cegos e surdos diante desses apelos. Pesquisando as 
estratégias utilizadas pelas crianças para se comunicarem com os adultos, deparei-
me com uma situação bastante ilustrativa: minha sobrinha de sete anos, uma garota 
curiosa, extrovertida e que gostava de freqüentar a escola, interessada tanto no 
conhecimento quanto nas amizades, muda drasticamente de comportamento, 
recusando-se a fazer as tarefas e a participar das aulas. Alega que a professora 
grita muito em sala de aula, principalmente com ela. Quando indagada pela mãe, a 
professora afirma que a menina é que apresenta um comportamento inadequado. 
Vendo-se obrigada a freqüentar as aulas, ela encontra, acredito que 
inconscientemente, uma interessante estratégia para compreender e denunciar a 
degradante situação que vivenciava: durante as brincadeiras, reproduz o ambiente 
da sala de aula, só que ela é a professora, enquanto primos e amigos são os alunos. 
Agressões verbais e até físicas são visíveis nesses jogos, ao contrário do que 
acontecia no ano anterior, quando freqüentava a Educação Infantil e representava, 
nas brincadeiras, uma professora calma, carinhosa e alegre. A mãe novamente 
procura a professora e é convidada a assistir a uma aula. Constata, consternada, 
que a filha imitava a professora com perfeição.  
 Pensamento e linguagem separam adultos e crianças. Complexos processos 
de abstração, análise, síntese, classificação, diferenciação e agrupamento compõem 
a racionalidade e a lógica do pensamento adulto. No processo de compreensão 
infantil, encontramos uma lógica e uma racionalidade específicas, não dissociadas 
da imaginação e da fantasia, de modo que se ampliam as possibilidades de 
entendimento da realidade. A aprendizagem da linguagem oral e escrita aumenta as 
possibilidades de compreensão entre crianças e adultos. No entanto, muitas 
mensagens ainda continuam escondidas nas entrelinhas, já que uma mesma 
palavra pode adquirir diferentes significados, de acordo com a vivência de cada 
pessoa. Aprender uma língua não é somente aprender as palavras, mas também os 
seus significados culturais e o modo como uma determinada sociedade representa a 
realidade. (Vygotsky, 1989ab) 

Algumas situações ampliam a participação da imaginação no pensamento 
infantil: a busca de prazer; o interesse em compreender a realidade; o processo de 
elaboração das inquietações, tensões e medos; a dificuldade em expressar-se de 
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maneira compreensível ao adulto etc. Há também as situações que as crianças 
sentem que não devem compartilhar com os adultos, por medo de represálias ou 
punições. Como “a lei do silêncio” é dolorosa demais, elas desenvolvem 
mecanismos surpreendentes para se expressarem, empregando a imaginação 
nesse processo de liberação de tensões. 

Há alguns anos pude presenciar, ainda que sem compreender, o mecanismo 
descrito acima. Desenvolvia, junto com outros voluntários, atividades de educação 
não-formal em um Centro Comunitário de um bairro extremamente pobre da periferia 
de uma cidade do interior paulista. A “Comunidade”, como ficou conhecido o Centro 
Comunitário pelas pessoas do bairro, foi criada por iniciativa de padres e freiras para 
abrigar aulas de catecismo e o trabalho da Pastoral da Criança, dentre outras 
atividades de interesse da população local. Abrigava atividades educacionais, 
ecológicas, lúdicas e artísticas, palestras, jogos e brincadeiras, artesanato, teatro, 
capoeira e festas. 

Impressionava-me a miséria, a falta de infra-estrutura do bairro, a violência 
presente em alguns lares, o alcoolismo, as depressões, as dificuldades de 
aprendizagem das crianças, a excessiva jornada de trabalho da maioria dos pais e o 
conseqüente abandono das crianças à própria sorte. Fiquei ainda mais inquieta 
quando as crianças começaram a nos contar algumas histórias que misturavam 
contos de fadas e fábulas com elementos do cotidiano delas como alcoolismo, 
violência e televisão.  
 Poucos meses depois, veio à tona o fato que talvez tenha desencadeado o 
desejo das crianças de contarem histórias: Alex2, um garoto que freqüentava o 
centro comunitário, havia sido violentado sexualmente por outros garotos maiores, 
seus vizinhos. Crianças de várias idades haviam assistido ao estupro ocorrido no 
canavial que circunda o bairro, mas preferiram silenciar, receando possíveis 
represálias por parte dos agressores. As narrativas fantásticas parecem-nos “vozes” 
desse silêncio forçado, uma maneira segura de expressar o que não podia ser dito 
literalmente, ou seja, um modo de extravasar o recalcado. 
 A transformação destas experiências em uma pesquisa científica partiu da 
necessidade (e da dificuldade) de encontrar as mensagens escondidas naquelas 
histórias. Compreender a linguagem das crianças e dos jovens é de fundamental 
importância para o educador, que perde sua principal ferramenta de trabalho quando 
não possui essa habilidade. Além disso, ao divulgarmos estas narrativas no meio 
acadêmico, desejamos tornar públicas as alegrias, inquietações e denúncias desses 
pequenos narradores, contribuindo para que esses e outros protagonistas infantis e 
juvenis sejam ouvidos por um número cada vez maior de pessoas. 

 Em 1999, gravamos as narrativas em fitas K-7, sem qualquer metodologia 
definida de coleta de dados. O que nos movia era o estranhamento causado por 
tramas pouco convencionais. Depois de gravadas duas fitas, cerca de 40 histórias 
que totalizavam 120 minutos, percebemos que a fonte estava secando – as crianças 
                                                 
2 Todos os nomes foram alterados com a finalidade de proteger as crianças e jovens que participam desta 
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já não demonstravam tanta vontade de narrá-las. Mas nossa curiosidade estava 
aguçada, pois sabíamos que nossos narradores haviam aberto uma porta para que 
compreendêssemos o que se passava em seus interiores. Quando da ocorrência 
desse episódio, fazia já um ano que desenvolvíamos atividades de educação não 
formal no Centro Comunitário. Conhecíamos um pouco da realidade de cada família, 
das características de cada criança, mas isso era bastante superficial se comparado 
ao material que então coletávamos.     

A primeira preocupação com a sistematização dos dados coletados foi 
também anterior a qualquer interesse de utilizá-los numa pesquisa com caráter 
científico. Devido à má qualidade das gravações (realizadas geralmente em lugares 
barulhentos) e à despreocupação das crianças com a articulação e altura da voz 
(muitas vezes tínhamos a impressão de que falavam para si mesmas), percebemos 
que a transcrição das fitas era fundamental para a compreensão do conteúdo. 
Optamos por transcrevê-las na íntegra e mantendo a “autenticidade” do modo de 
falar de cada criança, pois acreditávamos que alterar a fala significaria alterar 
também o pensamento. Dezenas de horas foram necessárias para garantir a maior 
verossimilhança possível com a fala. Posteriormente, optamos por refazer a 
transcrição, desta vez atendendo às normas da Língua Portuguesa, já que se tratava 
da escrita da fala e não de sua reprodução. Atuando como escribas das narrativas 
orais, precisávamos usar a linguagem padrão, procurando, no entanto, evitar 
modificações nos sentidos das histórias. 
 Lendo cuidadosamente as transcrições das narrativas, percebemos nelas 
leituras de mundo elaboradas pelas crianças. Nas entrelinhas podemos encontrar as 
relações familiares, de amizade, namoro e vizinhança; a visão que a criança tem de 
si mesma; o contato com a violência e com o alcoolismo; a situação de pobreza em 
que sua família vive, entre outros temas.  

 
Crianças falam sobre família, relações de gênero e injustiças sociais 

 
No período em que coletamos as histórias infantis havia, dentre as crianças 

que freqüentavam o Centro Comunitário, quatro irmãos que elaboraram narrativas 
ricas em representações de si mesmos e de sua família, o que percebi quando tive a 
oportunidade de conhecê-los melhor. A família em questão era constituída por pai, 
mãe e seis filhos, com idades entre um e 12 anos. Posteriormente nasceram outras 
duas crianças, somando quatro meninos e quatro meninas. Organizada de forma 
tradicional, o pai era o responsável pelo sustento da casa e a mãe pelos cuidados 
com as crianças e os serviços domésticos. Entre uma gravidez e outra, a progenitora 
trabalhava como faxineira, cortadora de cana-de-açúcar e colhedora de laranjas, 
deixando as funções domésticas aos cuidados das filhas mais velhas. Empregado 
em uma construtora, o marido ausentava-se por semanas, enviando, irregularmente, 
o dinheiro para as despesas da casa. Alegava que a empresa não realizava o 
pagamento nos dias previstos e deixava a cargo da esposa a elaboração de 
estratégias que garantissem a alimentação dos filhos, o que implicava em situações 
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desagradáveis, como pedir mais crédito no mercadinho do bairro ou solicitar a ajuda 
de pessoas conhecidas. 
 Fabíola, com apenas oito anos, descreve a situação de sua família de maneira 
realista e aponta o pai como vítima das relações injustas de trabalho: 

 
O meu pai faz casa, eles não deixam fazer, eles só ficam mexendo com as 
coisas, ele fala que não vai pagar para as pessoas e só paga para o resto e 
para os outros não... Homem chato! Meu pai diz que vai me levar lá. Se ele 
me levar lá, eu quebro a cara dele que eu não sou... eu não sou... eu não 
tenho tempo pra ficar... mexendo e meu pai não recebe dinheiro! Meu 
irmãozinho está com a mão queimada e ele está numa boa por aí bebendo 
pinga, enquanto meu pai está aqui na russa, minha mãe está sem arroz, só 
tem um pacote de arroz e vocês na boa, com a casa toda cheia de arroz, de 
feijão e meu pai não! 
Interlocutor: Seu pai trabalhou pra ele e ele não quis pagar? 
Agora ele está trabalhando em outro lugar e está do mesmo jeito! Ele diz que 
pagaria ontem, mas está chegando o meu aniversário e eu quero que o meu 
pai faça o meu aniversário! Não quero que ele fique fazendo o aniversário de 
outras pessoas, igual do Igor, da Rose, da minha irmãzinha (que ela já tem 
um ano) e o meu não!  
Agora meu pai está trabalhando com outras pessoas. E Se a minha irmãzinha 
piorar? Porque ela já piorou uma vez e minha mãe falou pra ele: 
- Você tem dinheiro pra eu levar o nenê no médico? 
Ele falou que não tinha e que não receberia naquele dia não. Diz que vai 
receber, mas vai passando, vai passando dia e não recebe! 

 
Ela atribui ao pai a responsabilidade de trazer o sustento da família e 

responsabiliza o patrão pela falta de dinheiro para realizar sua festa de aniversário, 
comprar comida e remédios. Apesar de pequena, já compreende as injustiças sociais 
quando afirma “...meu pai está aqui na russa, minha mãe está sem arroz, só tem um 
pacote de arroz e vocês na boa, com a casa toda cheia de arroz, de feijão e meu pai 
não!” No discurso indignado de Fabíola, há uma contraposição entre a pobreza de 
sua família e a riqueza do patrão, usando como critério para esta separação a 
abundância de alimentos básicos como o arroz e o feijão.  
 Outro elemento inquietante da narrativa da garota é a sua angústia com a 
possibilidade de não ser presenteada com uma festa de aniversário, o que desperta 
nela uma sensação de ser menos querida que os irmãos, privilegiados com a tão 
desejada festa. Mesmo tendo consciência dos problemas que o pai enfrenta em seu 
trabalho e das necessidades que precisam ser atendidas com urgência, como 
alimentos e medicamentos, sua baixa auto-estima gera o sentimento de ser a filha 
preterida.  
 Já Igor, o primogênito, escolhe uma maneira fantasiosa para descrever os 
problemas financeiros enfrentados pela família e as dificuldades do pai “em cumprir 
o seu papel de chefe”: 

 
Era uma vez um leão muito preguiçoso. Ele era grandão, cheio de pulgas, 
muito preguiçoso, não gostava de trabalhar, só ficava deitado lá, não tinha 
educação, era um mal educado! A mulher dele era bem educada e legal. E os 
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filhos dela, às vezes eram educados e às vezes eram sem educação! Um 
certo dia, a leoa falou pra ele: 
- Ou você melhora de educação ou eu ponho você pra fora de casa.  
Agora ele melhorou, ficou certinho e parece que os filhos dele ficaram 
educados. O leão voltou um certo dia e a mulher dele deu uma surra nele. Ele 
perguntou: 
- Por que você me bateu? 
Ela falou assim: 
- Porque você falou que ia melhorar de educação e não melhorou! 
 Os filhos dela falaram assim: 
- Porque o meu pai, esse meu pai, ele é mais preguiçoso do que sabido! Ele 
não vai caçar as coisas pra jantar nem pra almoçar. 
Num certo dia, de novo, a mulher dele falou: 
- Vou dar uma lição nele! 
Foi lá na mata lá, tinha um pé de fruta ardida, tirou umas quatro, picou, 
colocou na carne, estava amargando e chorava e chorava! Ele chegou: 
- Está pronta a comida? 
- Está aí na mesa, pode sentar. 
E as crianças tudo sabendo! Eles quatro no lugar, quando viram... Ele bateu 
assim: (bateu as palmas das mãos nas pernas). Deu uma explosão: Buff!!! Na 
hora em que deu essa explosão saiu uma fumacinha, saiu fogo da boca! 
Acabou. Essa foi a história do Igor. 

 
 Igor, aos 12 anos já era incumbido de muitas responsabilidades, como ajudar 
a cuidar dos irmãos mais novos ou trabalhar como servente para o pai, que era 
pedreiro. Apesar de jovem, freqüentemente nos auxiliava como monitor no Centro 
Comunitário e demonstrava muito interesse em exercer um trabalho remunerado: 
vendia sorvetes na rua, juntava produtos recicláveis e ajudava a mãe na roça. 
Solicitou uma carteira de trabalho assim que completou 14 anos, mesmo sabendo 
que ainda não poderia utilizá-la. Preocupado com os problemas financeiros de sua 
família, não achava certo gastar muito tempo com diversões. Tratava as pessoas 
com respeito e carinho, recebendo delas tratamento semelhante. Aos 16 anos 
conseguiu seu primeiro trabalho registrado. Desde então, vem contribuindo 
significativamente para a renda familiar. Não conseguiu, no entanto, conciliar escola 
e trabalho, abandonando a primeira desde então. Sua escolarização sempre foi 
irregular, em função dos deslocamentos espaciais da família e dos períodos em que 
trabalhava.  

A história que Igor nos contou possui estrutura semelhante à de uma fábula, 
caracterizada pela preocupação em transmitir uma instrução moral. Ela pode ser 
comparada à famosa fábula da cigarra e da formiga, que termina com a primeira 
morrendo de fome e frio no inverno, como castigo por não ter trabalhado durante o 
verão. Na narrativa, os papéis familiares são claros: o homem é o responsável pelo 
abastecimento das necessidades materiais e a mulher cuida dos filhos e das tarefas 
domésticas. Nosso narrador vivenciava, ao lado da mãe, as ausências do pai, as 
dificuldades financeiras enfrentadas pela família e sentia que ainda era incapaz de 
contribuir realmente para aumentar a renda familiar. Mesmo assim, estava sempre 
trabalhando para ajudar nas despesas da casa, muitas vezes em troca de salários 
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miseráveis. Observando a luta da progenitora, Igor escolheu contar a história do 
ponto de vista dela, indicando que a vê como uma mulher resistente e inteligente, 
capaz de criar estratégias para solucionar os problemas que atingem a família. 
Nesta narrativa, trata-se de uma dupla resistência: ela não deseja assumir os papéis 
que são destinados ao marido no contrato matrimonial, assim como não aceita que 
ele seja agressivo com ela e as crianças. Como a mãe de Igor, muitas mulheres 
gostariam de ter vivido na época em que o sustento da família era responsabilidade 
exclusiva do homem. Exercer um trabalho remunerado, para as esposas pobres, 
que acumulam as funções domésticas e o cuidado com os filhos, não significa 
necessariamente um “aumento do poder feminino” ou a “equiparação dos direitos”, 
mas uma prova do fracasso masculino. Quando os papéis familiares precisam ser 
modificados, independentemente da vontade de seus membros, nem sempre há 
coincidência entre os planos simbólicos e os reais, de modo que homens e mulheres 
acabam enredados em um emaranhado de expectativas que não conseguem 
realizar, gerando frustrações e conflitos. 

O modo tão diferente de Igor e Fabíola apresentarem o pai pode ser explicado 
pela afinidade maior ou menor com ele, mas também pelas diferenças de gênero 
entre os narradores. Heleieth Saffioti afirma que os homens têm uma tendência a 
julgar as situações em uma perspectiva lógico-abstrata, isolando-as das conjunturas 
histórico-psicológicas em que ocorrem, o que implica na não consideração do 
sofrimento dos sujeitos envolvidos. Já na ótica feminina, mais psicologizada, a 
injustiça é indissociável da desigualdade social. Enquanto a identidade da mulher é 
baseada na intimidade com diferentes, o que lhe garante um ponto de vista social, a 
do homem é constituída no isolamento, incapacitando-o de compreender a lógica do 
outro. 

O fato de Igor representar o pai de forma negativa não significa que esse 
realmente seja merecedor dos adjetivos “preguiçoso e mal-educado”. Como todo 
trabalhador pouco qualificado, ele está sujeito ao desemprego e ao subemprego, 
além dos abusos cometidos por empresas que não respeitam os direitos 
trabalhistas. Muitos homens, quando submetidos às condições perversas de 
trabalho e sentindo-se incapazes de atender às necessidades básicas da família, 
encontram dificuldades em demonstrar o carinho que sentem pela esposa e pelos 
filhos. Além disso, essa manifestação foge do padrão de comportamento atribuído 
ao “macho”. O autoritarismo e a agressividade no ambiente doméstico podem 
significar apenas a procura de um espaço para a liberação das frustrações e 
humilhações vivenciadas no mundo do trabalho.  

Ainda há muitas organizações familiares com uma clara divisão de papéis: 
enquanto o marido é o provedor das necessidades materiais, a esposa tende a ser 
provedora no campo afetivo, o que não significa deixar de lado tarefas de ordem 
financeira. É comum a mulher desenvolver atividades demasiadamente penosas 
simplesmente para agradar ao esposo e aos filhos, já que foi habituada a se 
sacrificar em benefício de outras pessoas. Enquanto cuida dos mais jovens e dos 
velhos, exercita atitudes mais pacientes e tolerantes e desenvolve imperativos 
morais mais voltados para a responsabilidade em atenuar sofrimentos e reduzir o 
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fardo das pessoas que convivem com ela. Já o homem vê o “cuidar” de forma 
negativa, deixando para a mulher as atividades que considera inferiores, 
humilhantes ou desagradáveis.3 
 Nas famílias pobres, as mulheres administram o dinheiro escasso, fazendo 
malabarismos para que ele atenda a todas as necessidades essenciais. No entanto, 
quando há alguma sobra que permita a compra de um produto mais caro, 
dificilmente é ela quem decide o que vai ser comprado. Sabendo que renda é 
sinônimo de poder e liberdade, fica claro o objetivo do seguinte princípio ideológico: 
“A mulher deve se manter afastada do dinheiro para conseguir desenvolver as 
qualidades afetivas necessárias ao papel de mãe”. 
 Para Sarti, o homem é o “chefe da família” e a mulher a “chefe da casa”, 
sendo que a primeira esfera compreende a segunda. No marido está a 
corporificação da idéia de autoridade e a mediação da relação entre a família e o 
mundo externo. Ele é a autoridade moral, responsável pela respeitabilidade familiar. 
À esposa cabe outra dimensão da autoridade: manter a unidade do grupo. Ela é 
quem cuida de todos e zela para que tudo esteja em seu lugar, papel relacionado ao 
universo simbólico da maternidade. Este papel de mãe, muitas vezes, é mantido até 
mesmo na relação com o marido, situação que aparece na narrativa de Igor: 
inicialmente ela adverte o leão, depois bate nele e, finalmente, toma uma 
providência mais drástica, percurso aceito socialmente na “educação” dos filhos. 

Apesar do poder econômico estar nas mãos do marido, a protagonista da 
história não é submissa, decidindo, inclusive, a permanência dele no lar, além de 
usar a violência – geralmente sob monopólio masculino – para atingir aos seus 
objetivos. Trata-se de um indício das transformações nas relações de gênero, que 
também ocorrem entre as famílias pobres quando o modelo patriarcal começa a 
falhar, levando as mulheres a estabelecerem uma nova ordem familiar, 
impulsionadas mais pela necessidade do que pelo desejo. 
  
Crianças usam a imaginação para contar histórias reais 
 
 O ato de contar histórias tem um valor catártico: faz as crianças se sentirem 
importantes, libera suas angústias, mexe com seus sentimentos, permite que 
tenham novas idéias e vontade de crescer. As exigências que o indivíduo tem de 
enfrentar na infância (aprender a falar, se vestir, comer...) são vivenciadas de modo 
mais tranqüilo quando ele pode se identificar com personagens de histórias fictícias, 
ou incorporá-los, experimentando e tendo prazer com essas novas experiências. 
Conhecimento e imaginação se encontram nas narrativas, que, por serem 
compostas por imagens, atingem tanto o consciente quanto o inconsciente do ser 
humano, de maneira rápida e direta. As histórias que nos sensibilizam geralmente 
                                                 
3 As discussões sobre gênero e família são baseadas nas seguintes obras: 
SAFFIOTI, Heleieth I.B.; ALMEIDA, Suely S. Violência de Gênero: poder e impotência. Rio de Janeiro: 
Revinter, 1995. 
SARTI, Cynthia Andersen. A família como espelho – um estudo sobre a moral dos pobres – 2ª ed. rev. – São 
Paulo: Cortez, 2003 
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trazem ensinamentos, sentidos morais e sensações positivas que geram empatia e 
satisfação. Contar e ouvir histórias é um modo de elaborar aquilo que acontece 
conosco, de atribuir significados às novas experiências e de estruturar as nossas 
vivências. 
 A imaginação e a fantasia, além do prazer que proporcionam, permitem que a 
criança interaja com a realidade. Isso porque ela não se limita a recordar e a reviver 
experiências passadas, mas as elabora criativamente, combinando-as entre si e 
criando novas possibilidades de interpretação e representação do real, de acordo 
com seus desejos e necessidades. Ao inventar histórias, as crianças utilizam 
elementos extraídos de suas experiências, mas a combinação deles constitui algo 
novo. Essa faculdade de compor e combinar o antigo com o novo é a base da 
atividade criadora do homem. Deste modo, a utilização da linguagem no brinquedo 
significa sempre a necessidade de libertação e criação. Como é no real que o sujeito 
procura a base para a sua imaginação, suas histórias, mesmo que fantásticas, não 
deixam de ser expressão de uma realidade possível. Portanto, a imaginação 
trabalha subvertendo a ordem estabelecida, sempre pronta para mostrar outras 
possibilidades de apreensão da vida. Nessa subversão, as crianças não falam 
somente do seu mundo; falam também do mundo adulto e da sociedade 
contemporânea. 
 
 
Resumo 
 

Realizando atividades de educação não-formal em um Centro Comunitário 
localizado na periferia de uma cidade do interior paulista, tivemos contato com 
crianças e jovens que, espontaneamente, se ofereciam para contar histórias de sua 
autoria. Em suas narrativas encontramos uma mistura antropofágica de elementos 
oriundos de suas vivências, de contos populares, narrativas religiosas e programas 
televisivos. Quando gravamos, transcrevemos e lemos cuidadosamente estas 
histórias, percebemos que elas expressavam as alegrias, inquietações, medos e 
segredos de seus narradores, criando uma ponte entre o mundo infantil e o adulto. 
Dessa percepção originou-se a dissertação de mestrado intitulada “O recado do 
conto – A multiplicidade de sentidos em histórias contadas por crianças”, defendida 
na Faculdade de Educação - Unicamp. 
 
Palavras chaves: linguagem infantil, narrativas, imaginação, contos populares. 
Seminário do 16º COLE vinculado: 03- Práticas de Leitura, Gênero e Exclusão. 
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