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Esse trabalho tem como objetivo apresentar contribuições de uma experiência de 
formação de educadores populares e suas ações diárias para a superação dos 
problemas enfrentados na luta pela sobrevivência e no trabalho de alfabetização de 
jovens e adultos na cidade de Campinas, SP, durante os anos de 2003 e 2004. A 
relevância da experiência se manifesta através dos registros escritos elaborados por 
educadoras e educandos em diferentes gêneros discursivos, como narrativas 
autobiográficas, poesias, diários e pequenas crônicas. Essas fontes expressam os 
potentes movimentos de recriação de saberes construídos ao longo da vida em 
contextos sociais desfavoráveis às práticas da leitura e da cultura escrita. As 
anotações reflexivas e autobiográficas, escritas pelas educadoras a posteriori da 
experiência vivida, revelam a compreensão da história pessoal imbricada na história 
social dos sujeitos/objetos como uma maneira especial de “transver o mundo“. A 
atitude autoral manifesta nos textos e nas opções de vida dessas educadoras 
sinalizam que a concepção emancipatória da produção do conhecimento 
experienciada na Educação Popular favorece o desenvolvimento da inteligência, das 
energias criativas e da solidariedade para a superação dos estigmas e 
condicionamentos sociais. Por meio desse trabalho acreditamos estar contribuindo 
com a circulação de um saber silenciado na cultura oficial e nos discursos 
acadêmicos tradicionais, trazendo à luz outras versões para dialogar e 
problematizar os contextos sociais em que se dão as práticas educativas. 

Resumo 

 

Produção do Conhecimento, Formação de Educadores, Educação Popular. 
Palavras-chave: 

 

A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalhas e nos 
gabinetes presidenciais. 

Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de 
subúrbios, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos 

namoros de esquinas. 

Disso eu que quis fazer a minha poesia. 

Dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o 
canto não pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta 

consigo as pessoas e as coisas que não têm voz.   

  

Ferreira Gullar 

Apresentamos neste trabalho algumas lições aprendidas em um Projeto de 
Educação Popular implementado na Secretaria Municipal de Educação de 
Campinas/SP nos anos de 2003 e 2004, bem como reflexões sobre a experiência a 
partir de uma investigação em nível de mestrado (CAMPOS, 2009).  



Estudamos a formação de educadores envolvidos com a alfabetização de jovens e 
adultos, problema antigo e sempre atualizado em uma sociedade desigual que 
exclui dos direitos sociais aqueles considerados descartáveis para a manutenção do 
seu metabolismo social

Os estudos acadêmicos muitas vezes fazem referências tangenciais às produções 
de educadores e formadores, mas não disponibilizam os seus escritos. 

 (MÈSZÁROS, 2005). 

Hospedamos 
neste texto algumas narrativas de educadoras populares a fim de amplificar suas 
vozes, possibilitando que se tornem audíveis também em espaços onde circulam 
conhecimentos científicos. Queremos assim repactuar o diálogo entre sujeitos 
produtores de conhecimentos: educadores, formadores e pesquisadores. Com Paulo 
Freire aprendemos que o diálogo é um ato fundante na relação pedagógica, "o 
diálogo é uma exigência existencial" (FREIRE, 1981: 93) porque "somente na 
comunicação tem sentido a vida humana" (Ibid., 

Os escritos foram elaborados a partir da liberdade de criar e de expressar 
inquietações emergentes do trabalho nos grupos de alfabetização e por isso, na 
nossa compreensão, são potentes para dar a ver, talvez de relance, a abundância 
de vida e de sabedoria que existe nas vivências dos grupos populares, e também o 
modo como as educadoras recriavam nas suas ações cotidianas o aprendizado 
partilhado nos Cursos e Encontros de Formação semanais realizados no Projeto 
LETRAVIVA, versão local do Programa Brasil Alfabetizado do MEC. Essas pequenas 
histórias de vidas simples podem nos desafiar a olhar o outro com mais crença nas 
suas potencialidades humanas. 

p.73). Por meio do diálogo com os 
textos das educadoras tentamos nos aproximar um pouco mais dos espaços 
educativos onde se dão complexas relações de aprendizagem, tanto para 
educandos como para educadores. 

A ressignificação da vida a partir da experiência educativa 

Mas há milhões desses seres 
Que se disfarçam tão bem 

Que ninguém pergunta 
De onde essa gente vem 

São jardineiros 
Guardas noturnos, casais 

São passageiros 
Bombeiros e babás 

O desafio da construção diária de uma sociedade democrática e solidária depende 
também de nós educadores e pesquisadores, da reflexão sobre a nossa prática, da 
tentativa de ajustarmos cada vez mais nossos discursos às nossas ações cotidianas, 
para conseguirmos enxergar o que está naturalizado. 

Chico Buarque 

Ao tratar dos dilemas contemporâneos da formação dos educadores não podemos 
nos esquecer dos que trabalham com jovens e adultos analfabetos ou pouco 
escolarizados. Dados recentes do IBGE (2008) mostram que em 2006 havia no 
Brasil 14,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabiam ler ou 
escrever, ou seja, um em cada dez brasileiros vive nessa condição. "

São números inaceitáveis resultantes de uma histórica dívida social imposta às 
classes populares. Para agravar o quadro a pesquisa revela que 2,1 milhões de 

Milhões desses 
seres que se disfarçam tão bem, que ninguém pergunta de onde essa gente vem". 



crianças matriculadas nas redes de ensino, que já passaram por processo de 
alfabetização, não sabem ler e escrever. Assim, tomar a questão da formação dos 
educadores bem como da alfabetização de jovens e adultos como tema para estudo 
requer a ousadia para retomar proposições feitas por Paulo Freire nos idos de 1970, 
quando trouxe à luz a primeira edição da Pedagogia do Oprimido

Uma das grandes contribuições que a Educação Popular tem trazido para a 
construção de um país mais justo e solidário é exatamente a da acolhida ao saber 
do educador popular e dos educandos.  

. Atualizando o 
debate Wanderley Geraldi comenta: "Pensar uma alfabetização com o cotidiano é 
tentar descobrir e abrir-se para aceitar histórias contidas e não contadas, opiniões 
e sonhos abortados pela desigualdade, tendo o cuidado de não confundir 
desigualdade com diferença" (GERALDI, 2006: 65).  

O conhecimento dos educadores populares do mundo dos oprimidos, dos excluídos 
da cidade das letras (GERALDI, 2006), é fundamental para a superação desse 
quadro de ‘apartheid'

Uma das educadoras participantes do LETRAVIVA afirma que muitas professoras do 
ensino regular não aceitavam trabalhar em um bairro distante da periferia urbana e 
ela, por ser moradora da mesma região, vivendo sob as mesmas condições 
econômicas, sociais, culturais, encontrava um modo solidário e criativo de enfrentar 
os desafios da sala de aula e produzir situações de aprendizagem a partir do 
diálogo constante com a merendeira e com seus educandos. 

 social.  

Paulo Freire chamou de invasão cultural à pretensão de silenciamento aos saberes 
do povo: "daí que seja necessário ao invasor descaracterizar a cultura invadida, 
romper seu perfil, enchê-la inclusive de subprodutos da cultura invasora" (FREIRE, 
1992: 42 e 46), continuando adiante: "Para que os homens simples sejam tidos 
como absolutamente ignorantes, é necessário que haja quem os considere assim". 
Para que a educação seja humanizadora é necessário que haja o diálogo, tratado 
por Freire como o "encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 
‘pronunciam', isto é, o transformam" (Ibid., 

Sabemos que nessa sociedade profundamente marcada pela desigualdade, há 
também uma luta constante pela sua transformação. Nas próprias instituições de 
ensino, precarizadas pelas infindáveis modalidades de abandono do poder público e 
da sociedade, existem educadores engajados no movimento de superação do 
fracasso escolar que atinge, como que por 

p. 43). 

encanto

As recriações de conhecimentos e saberes, assim como uma outra e nova atitude 
perante a própria vida e a sociedade circundante, foram as constatações mais 
eloquentes encontradas em nossa pesquisa educacional. No fragmento do diário 
pessoal de Mariana[1], uma das educadoras do LETRAVIVA, podemos vislumbrar 
suas ações no mundo do trabalho e suas reflexões éticas. Através da leitura 
notamos que sua trajetória como alfabetizadora é longa, tendo contato com 
realidades bastante distintas e adversas: 

, sempre os mesmos grupos 
sociais segundo irônica e dramática observação de Regina Leite Garcia (GARCIA, 
1992: 8).  

Hoje logo cedo comecei escrever minha biografia, eu fiquei super entusiasmada 
quando comecei o retrospecto de minha vida. Eu senti muito importante naquele 
momento [...] E eu comecei foi assim: eu não me lembro em que ano que houve a 
Campanha do Mobral, eu estava cursando a 3ª série primária e participei daquela 
campanha, alfabetizando adultos, tenho várias lembranças, não registradas em 
papel, o que seria interessante, mas ficou na mente muitas coisas: entre elas de 



uma aluna que chamava Maria Rosa, ela não conseguia fazer a palavra ROSA aí 
desenhava uma rosa.   

Em 1983 fiz o magistério, assim que me formei fui dar aula em uma fazenda lá na 
Bahia para uma classe multisseriada. Aprendi muito pois era um ensino voltado 
para quem trabalhava na lavoura. 

No ano seguinte trabalhei com uma classe de 1ª série, na cidade. Sei que errei 
muito por não saber trabalhar com alfabetização de crianças. Como não tinha muito 
acompanhamento pedagógico fazia o que sabia. Em 1986, mudei aqui para 
Campinas. Chegando aqui já arrumei emprego em uma pré-escola. Aquela sala era 
mantida pela Fundação Educar. Como não tinha preparo para dar aulas em classe 
de alfabetização, devo muito a uma senhora que era a merendeira e a dona da 
sede onde funcionava a escola. Como era um local na periferia de Campinas, já 
[tinham] vindo várias professoras e não gostavam do local, da lonjura e acabavam 
desistindo. Como vim morar naquele bairro, fiquei lá durante um ano fazendo o que 
eu sabia e o que dona C. me ensinava. Apesar de ela não ser professora, era muito 
inteligente, e cada professora que vinha, ficava uma semana, ela adquiria 
conhecimentos, e nós duas juntas trabalhávamos com as crianças. Isso foi no ano 
de 1987. 

Em 1988 fui trabalhar em outra localidade com outras realidades, e com isto fiquei 
em classes de pré-escola até 1990. Quando foi em 1991, a prefeitura tirou-me a 
classe devido o meu magistério ser só de 1ª a 4ª série. Fui trabalhar na Secretaria 
de Educação com cargo administrativo, foi quando surgiu um concurso para 
alfabetização de jovens e adultos e eu passei no número 240. Fui chamada para 
substituir e fiquei vários anos como professora substituta de jovens e adultos. 

Em 1998 fiz uma inscrição como substituta para dar aula de 1ª a 4ª série, e 
trabalhei dois anos, e no ano de 2000 perdi todos os meus dois cargos por não ter 
passado em um concurso. Fiquei doente, desmotivada por tudo que aconteceu, e 
passaram vários anos, nem fui atrás de nenhum emprego. Trabalhei com vendas, 
mas não fui bem sucedida. 

No final de 2004, fiquei sabendo que havia um projeto de alfabetização na cidade. 
Fui me informar e acabei abrindo uma classe e trabalhei 8 meses. Gostei muito 
desse trabalho que fiz durante esses oito meses, porque o projeto era uma coisa 
nova para mim. Tornei bastante emocionada ao voltar para a sala de aula depois de 
quatro anos, e com alfabetização de jovens e adultos. 

Neste Projeto que se chamava LETRAVIVA eu conhecia várias pessoas interessantes 
e pessoas humildes, que ficou marcado: a D., a A., o professor Romualdo, que deu 
um curso de Extensão Universitária para nós educadoras e professoras. E nisto é 
como já disse: conheci gente de todas as qualidades e todas as pessoas que 
conheci, todas elas sabiam muito mais que eu. Por isso é que eu tenho o diploma 
de magistério, mas eu só sei dizer que nada sei como dizia o "Sócrates". Aquelas 
pessoas todas eram dotadas de muitas sabedorias e de muitas habilidades. 

Agora no ano de 2005 comecei fazer uma Faculdade na área de Educação - Normal 
Superior. Estudei até esse mês que estamos agora, e em final de Junho eu desisti 
pois não estou bem de saúde: estou com artrose nos joelhos, e com falta de 
concentração, não conseguia guardar as explicações das aulas. Ia ficar difícil para 
eu poder estudar, por isso parei com os estudos. 

Trabalhando no Projeto LETRAVIVA, foi como se eu tivesse mudado de país em 
relação a outras atividades em sala de aula que eu já havia participado. Eu fiquei 



muito entusiasmada com a forma que cada uma de nós educadoras éramos 
tratadas. Nós éramos valorizadas como ser humano, de conversar olhos nos olhos, 
sentar pertinho uma das outras para trocarmos experiências, resolver nossos 
problemas de educadora ou às vezes de educando. Foi uma coisa, ou melhor, uns 
momentos assim tão bons que à vezes eu tinha uma ideia para trabalhar um 
determinado assunto com meus educandos, eu estava deitada, ou às vezes fazendo 
o serviço de casa, eu parava, anotava tudo como seria feito e depois prosseguia o 
serviço ou até mesmo o meu descanso. 

Eu fiz tantos trabalhos no LETRAVIVA que às vezes penso porque não gravei para 
ficar registrado todos os momentos bons dos nossos encontros com educandos, 
com o pessoal de apoio. Essas pessoas eram: Coordenadoras, estagiários, as 
educadoras, os educandos, os lojistas da cidade que nos doaram muitos materiais, 
coisas que eu nunca tinha conseguido quando dava aula formal. Uma colega ia 
atrás dos materiais, ela dizia que fazia marketing e depois ia só buscar as doações. 

Quero fazer aqui um confronto ou um contraponto em relação à FUMEC e 
LETRAVIVA. Na FUMEC eu aprendi muito na parte pedagógica, eram muitos cursos, 
palestras, muitos relatórios. Nós ficávamos muito presas em relatórios para 
entregar, muita burocracia em si. Mas foram muitos anos de experiências, vivências 
etc. 

O LETRAVIVA, como é educação popular, nós fazíamos de tudo em classe, quer 
dizer: coisas prazerosas, os educandos eram o nosso centro de interesse. A gente 
inventava coisas na hora, as discussões, os bate-papos do momento eram um 
ponto de partida. No LETRAVIVA nós éramos iguais. A relação educador e educando 
surgia numa fluência perfeita que trabalhávamos vários temas tudo entrelaçado a 
partir de uma conversa do dia a dia. 

Eu adoro dar aulas principalmente para jovens e adultos. 

Na educação popular as coisas são diferentes, primeiro porque você trabalha com o 
povão. Eles vêm com vontade e necessidades, carentes de várias formas. Então 
isto faz com que o trabalho flui devido a gente interagir tudo em um todo. 

            Mariana,

O registro da educadora Ester revela a elaboração de um saber experiencial intenso 
e marcante que articula o trabalho cognitivo com as emoções. Como 

 2005 

letra viva 
brotou da necessidade da educadora expressar o vivido, pois não cabia mais dentro 
de si própria, transbordando para a página em branco, como na letra da música 
"Palavra quando acesa, não queima em vão", gravada pelo Quinteto Violado. 

O educador é aquele que com paciência, respeito, afeto, acredita que a 
aprendizagem é possível acontecer. 

A experiência que tenho como educadora começou com meus filhos e com a 
comunidade. Com os filhos porque meu primeiro filho nasceu portador de Síndrome 
de Down. Desde que ele nasceu precisei aprender a lidar com ele. 

O médico, quando constatou que ele era portador da Síndrome de Down, disse-me 
que se eu não cuidasse, ele ficaria como um bicho. Então, comecei a levar para a 
fisioterapia, fono, T.O., psicóloga etc. Enfim, aprendi a trabalhar a coordenação 
motora, com exercícios para pegar as coisas nas mãos, exercício para engatinhar. 
Visão, eu trabalhava com cores, tamanhos. Geometria: quadrado, círculo, triângulo 
etc. 



Depois comecei a participar na comunidade. Fui convidada para ser catequista.  Fui 
catequista durante 4 anos. Depois coordenei a comunidade. Hoje eu atuo como 
Ministra da Palavra e da Eucaristia. 

Fui convidada para ser educadora do LETRAVIVA. Para mim, é muito gratificante 
saber que estou ajudando alguém a ler e escrever, como a S. F. que não sabia 
fazer nem a letra A. Hoje ela já escreve seu nome!  E Dona A., que chorou na 
frente de seus colegas porque conseguiu ler tudo o que estava escrito na lousa!  
Também tem o C. que perdeu o serviço por não saber preencher o currículo. Hoje, 
o C. só não escreve, mas já aprendeu a ler algumas palavras. Dona M. O. assinava 
só com o dedo. Hoje ela já consegue assinar e escrever sozinha o seu nome. 

Graças a Deus a ao LETRAVIVA por esta oportunidade de alfabetizar.  

O texto apresentado a seguir foi elaborado pela educadora Dirce como uma 
resposta afirmativa ao nosso convite para participar da pesquisa. No relato 
percebemos que ela acredita que todos podem aprender inclusive ela própria. Esta 
postura faz toda diferença na relação educativa, pois temos observado com muita 
frequência a arrogância dos professores 

Ester, 2004 

detentores do saber, impondo às crianças e 
adolescentes sofrimento e criação de uma autoimagem de incapacidade para o 
aprendizado de alguns conteúdos: 

Trabalhei com creches em São Paulo de 1977 a 1994 quando foi fechada a unidade 
onde eu trabalhava. Tive outros trabalhos, não com educação, mas infelizmente 
passei a fazer parte na lista de desempregados. 

Tenho uma irmã que mora em Campinas, convidou-me para vir morar com ela até 
conseguir um trabalho. Um amigo da família falou sobre o projeto para uma das 
minhas sobrinhas, só sei que ela não aceitou. 

Procurei saber dele sobre esse projeto novo e me interessei, pois seria alfabetizar 
jovens e adultos. Tive que sair à procura de alunos, consegui um pouco, aí veio a 
preocupação com o local. Consegui o Salão Paroquial da igreja que fica na Vila 
Georgina. Como a maioria dos alunos residiam próximos ficou mais fácil. 

Para mim era um desafio, teria de trabalhar com pessoas idosas, a maioria acima 
de 60 anos, só que a vontade deles em aprender era grande. 

Alguns alunos já sabiam pelo menos escrever o seu nome, outros não sabiam o que 
era uma vogal. Ouvi o relato de cada um. 

As mulheres contavam que moravam na zona rural e os pais diziam que elas 
tinham que trabalhar na roça e fazer serviços de casa, e que só os homens é que 
precisavam aprender a ler e escrever, na época não tinha escola na zona rural. 

Cada um com a sua história. 

Essa atenção que é dada ao idoso é muito importante, às vezes eles não tem isso 
na própria casa, eles são carentes de tudo. 

Trabalhei em cima das dificuldades de cada um, no caso daqueles que não tinham 
nenhum conhecimento, trabalhava as vogais durante 15 dias, era o suficiente, acho 



que era vontade de aprender. Era tão grande que eles aprendiam, aí já ensinava as 
consoantes. 

Já estavam conseguindo juntar as letras e escrever o nome, os olhinhos deles até 
brilhavam de alegria.  

Trabalhei muito com recorte das letras do alfabeto. Escrevia as palavras na lousa e 
eles sabiam formar todas, isso ajudou muito no aprendizado deles. Me surpreendi 
com a capacidade de cada um. 

Essa troca de experiência foi muito gratificante, foi um novo aprendizado pra mim, 
foi uma lição de vida. 

Por motivos particulares eu tive de interromper um trabalho tão bonito. Nós 
passamos por situações difíceis e temos de saber trabalhar com cada uma delas. 

Com tudo de bom que aprendi, passei a entender melhor, não a terceira idade e 
sim a idade nova. Nesse estágio da vida eles precisam de atenção, muito afeto, que 
não sofram tanto descaso das pessoas. 

Me sinto muito feliz em ter dividido um pouco com eles, mais aprendi do que 
ensinei, essas pessoas são muito especiais, pra mim foi muito gratificante. 

Observamos nos registros das educadoras: 

Dirce, 2007 

A ideia do inacabamento 

A 

dos seres humanos e da história como campo aberto de 
possibilidades a serem recriadas pelos sujeitos, como em Freire (FREIRE, 2000: 
57): "Condicionado pelas estruturas econômicas, não sou, porém, por elas 
determinado [...] É percebendo e vivendo a história como possibilidade que 
experimento plenamente a capacidade de comparar, de ajuizar, de escolher, de 
decidir, de romper". 

concepção de mundo marcada pela ideia de movimento, processo em 
constante construção: "Não há cultura nem história imóveis. O mundo não é. O 
mundo está sendo" (Ibid.

A 

, p. 30 e 79). 

concepção de homem e de mulher como sujeitos e seres de relações. "Não 
sou apenas objeto da História mas seu sujeito igualmente. No mundo da História, 
da cultura, da política, constato não para me adaptar mas para mudar" (Ibid.

Na vida de algumas educadoras a repercussão do trabalho foi emblemática. A partir 
dos depoimentos colhidos pudemos constatar que essa vivência se tornou um 
marco do 

, p. 
79). 

RECOMEÇO

Ao escolher ir aos que ficaram à margem, ao convocá-los ao círculo do diálogo e 
não à monotonia das carteiras em filas silenciosas, o educador desta escolha 
aprende a viver a sua realidade. Ao dizer aos seus estudantes que digam o que 
pensam para que daí algo se construa da maneira mais solidária possível, o 
educador popular aprende a lidar, com o mistério do outro (p. 43).  

 das suas vidas, da reconstrução da autoimagem, da inserção 
social. Segundo Brandão (BRANDÃO, 2002): 

  



Por meio das histórias narradas compreendemos melhor o humano e a humanidade 
que há em nós, assim como a explicitação de saberes e de conhecimentos que 
compõem nosso repertório cultural. Através do relato da pesquisa notamos também 
que agregar o saber do outro amplifica as vozes esquecidas ou suprimidas do 
discurso acadêmico. Na nossa compreensão esta é uma das possibilidades de não 
desperdiçarmos a experiência, como sugeriu Boaventura de Sousa Santos (2004) e 
de inventarmos o inédito-viável do qual nos falou Paulo Freire. 

Nas tramas e trilhas das educadoras a experiência de transver o mundo

Nos subterrâneos desta narrativa muitas vozes ecoam, aprendemos muitas lições, 
compartilhamos, mas talvez a que toma a memória como trabalho seja necessário 
reafirmar. "Memória não é sonho, é trabalho" (BOSI,1987: 17), e para nós 
educadores, este trabalho é essencial. Não perdermos de vista o aprendizado 
vivenciado ofertando-o a outros. Mas, para que esta ação seja feita, é preciso do 
trabalho da memória. Este que realizamos aqui.  

: 

Com esperança militante vamos alimentando e também colhendo sonhos, pois a 
experiência de formação compartilhada nesta pesquisa representou um marco na 
trajetória da vida de todas as pessoas que com ela estivemos implicadas. "As 
lembranças grupais se apóiam umas às outras formando um sistema que subsiste 
enquanto puder sobreviver a memória grupal" (BOSI, 1987: 336), por isso é 
importante manter a chama acesa, a palavra viva. Entendemos que uma pesquisa 
educacional pode colaborar com esse propósito. 

O trabalho com as histórias de vida dos educandos e dos educadores possibilitou 
que o repertório individual desses sujeitos cognoscentes fosse acrescido por meio 
de novas aproximações do real e do vivido. As experiências de formação e de 
autoformação confirmam que há uma ‘práxis biográfica (trans)formadora',

Podemos seguir construindo um outro futuro possível sem esquecer ou talvez 
aprender continuamente, 

 no dizer 
da cientista Marie-Christine Josso (JOSSO, 2006: 12), no trabalho que acolhe a 
todos como sujeitos produtores do conhecimento.  

no caminho, a viver a educação como prática social 
comprometida com a transformação dos cenários desumanizantes. Vivenciando o 
diálogo teremos mais oportunidade de aprender e também de compreender nossas 
contradições e limitações, e quem sabe, superá-las. Talvez essa seja uma das 
marcas constitutivas do ser educador. 

No poema da formadora Ana Cláudia, do Projeto LETRAVIVA, de Dezembro de 
2003, com o qual finalizamos, percebemos um movimento significativo de 

Dialogando, convivendo, aprendendo com o 
outro é que nos tornamos capazes de seguir tentando fazer da educação uma 
prática da liberdade. 

transver 
o mundo, 

  

de criar um outro olhar sobre a realidade: 

  

LETRAS 

Não via! 

Mas estavam em todas as vias, 



Todos os dias! 

Mas eu não via! 

Passava por ti todos os dias! 

Mas eu não via! 

Como não via, 

Se estavam nas vias 

Todos os dias? 

Mas eu não via! 

Não percebia. 

Mostraram para mim 

LETRAVIVA. 

Agora vejo! 

Na via, todos os dias. 

Vejo letras maiúsculas, 

Minúsculas 

Que antes eu não via, 

Eu nem percebia. 

Agora me fazem falta 

Antes, eu nem percebia. 

BARROS, M. 
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[1] Os nomes das educadoras e formadoras são fictícios. 


