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RESUMO 

Chá de Cartas é uma Intervenção Cênico
depois se transforma em objeto/elemento/ação
de Arte na Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores do Campo desde 2013 e
vez mais, percebo a necessidade da sala de aula tornar
histórias de vida e conseqüente empoderamento dos sujeitos que ali estudam, 
representantes da classe trabalhadora, que em algum momento foram alijados do 
processo escolar e retornam agora, com diferentes idades, conciliando estudo
e, sobretudo no caso das mulheres, o cuidado com a casa e a família. 
(Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal)
nossa escola, é uma região de agronegócio e não de assentamento de reforma agrária.
Programa foi implementado a partir de 1977, com intuito de trazer o agronegócio para o 
cerrado em áreas do DF. Com isso, o PAD
agronegócio brasileiro. Dessa maneira, grande parte de nossos estudantes são 
trabalhadores e trabalhadoras das fazendas e empresas da região, muitas vezes vindos de 
outras cidades, e alguns possuem em casa suas pequenas produções.
escola, além do espaço de socialização dos conhecimentos historicamente elaborados, 
deve ser lugar de produção de saberes e
De acordo com o professor 
oficializada] pertence àqueles que a escrevem. Os que perdem as batalhas, os mortos e 
os que são escravizados não escrevem histórias” (
vezes é negada a oportunidade de analisar e escrever sua própria história. 
muitas vezes, a escola se furta a esse papel, preocupa
conteúdos que não constrói espaços de diálogo e não dá voz a seus sujeitos. Com o 
trabalho de escrita e leitura de cartas, procuro abrir espaço para que os estudantes 
construam/elaborem sua própria narrativa e ocupem o espaço de fala em sala de aula.
Partindo de conversas sobre o direito à educação e da escola do campo como uma 
conquista alcançada por meio de lutas, sobretudo dos movimentos sociais do campo, 
demos início à escrita autobiográfica e epistolar. Cada estudante deveria escrever uma 
carta, endereçada a quem desejas
escola e como é retornar agora, na EJA, conciliando os estudos com o trabalho e os 
cuidados com a casa e a família. A carta poderia ser assinada com o nome verdadeiro ou 
com um codinome, desde 
cartas foram trocadas entre os estudantes e lidas em sala de aula, seguidas por uma roda 
de conversa a respeito das diversas questões apresentadas nas 
violência, etc.). Para Marie
uma pedagogia que tem como objetivo ‘aprender a aprender’ e que concederá um lugar 
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é uma Intervenção Cênico-Pedagógica que surge no chão da escola e só 
objeto/elemento/ação de pesquisa acadêmica. Sou professora 

de Arte na Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores do Campo desde 2013 e
percebo a necessidade da sala de aula tornar-se espaço de reconhecimento das 

histórias de vida e conseqüente empoderamento dos sujeitos que ali estudam, 
representantes da classe trabalhadora, que em algum momento foram alijados do 
processo escolar e retornam agora, com diferentes idades, conciliando estudo

das mulheres, o cuidado com a casa e a família. 
(Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal), território onde se situa a 

é uma região de agronegócio e não de assentamento de reforma agrária.
Programa foi implementado a partir de 1977, com intuito de trazer o agronegócio para o 
cerrado em áreas do DF. Com isso, o PAD-DF tornou-se um dos grandes pólos do 
agronegócio brasileiro. Dessa maneira, grande parte de nossos estudantes são 

s e trabalhadoras das fazendas e empresas da região, muitas vezes vindos de 
outras cidades, e alguns possuem em casa suas pequenas produções. Compreendo que a 
escola, além do espaço de socialização dos conhecimentos historicamente elaborados, 

r de produção de saberes e atuar no sentido de dar voz a seus integrantes. 
De acordo com o professor Michael Lewis, “A história [a história oficial ou 
oficializada] pertence àqueles que a escrevem. Os que perdem as batalhas, os mortos e 

ados não escrevem histórias” (1999, p. 46). A nossos estudantes por 
vezes é negada a oportunidade de analisar e escrever sua própria história. 
muitas vezes, a escola se furta a esse papel, preocupa-se tanto com a transmissão de 

s que não constrói espaços de diálogo e não dá voz a seus sujeitos. Com o 
trabalho de escrita e leitura de cartas, procuro abrir espaço para que os estudantes 
construam/elaborem sua própria narrativa e ocupem o espaço de fala em sala de aula.

onversas sobre o direito à educação e da escola do campo como uma 
conquista alcançada por meio de lutas, sobretudo dos movimentos sociais do campo, 
demos início à escrita autobiográfica e epistolar. Cada estudante deveria escrever uma 

uem desejasse, contando as razões pela quais pr
retornar agora, na EJA, conciliando os estudos com o trabalho e os 

cuidados com a casa e a família. A carta poderia ser assinada com o nome verdadeiro ou 
com um codinome, desde que mantidos o gênero e a idade do autor. Depois disso, as 
cartas foram trocadas entre os estudantes e lidas em sala de aula, seguidas por uma roda 
de conversa a respeito das diversas questões apresentadas nas epístolas

Marie-Christine Josso, “a Educação dos Adultos se caracteriza por 
uma pedagogia que tem como objetivo ‘aprender a aprender’ e que concederá um lugar 
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surge no chão da escola e só 
de pesquisa acadêmica. Sou professora 

de Arte na Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores do Campo desde 2013 e, cada 
aço de reconhecimento das 

histórias de vida e conseqüente empoderamento dos sujeitos que ali estudam, 
representantes da classe trabalhadora, que em algum momento foram alijados do 
processo escolar e retornam agora, com diferentes idades, conciliando estudo, trabalho 

das mulheres, o cuidado com a casa e a família. O PAD-DF 
, território onde se situa a 

é uma região de agronegócio e não de assentamento de reforma agrária. O 
Programa foi implementado a partir de 1977, com intuito de trazer o agronegócio para o 

se um dos grandes pólos do 
agronegócio brasileiro. Dessa maneira, grande parte de nossos estudantes são 

s e trabalhadoras das fazendas e empresas da região, muitas vezes vindos de 
Compreendo que a 

escola, além do espaço de socialização dos conhecimentos historicamente elaborados, 
atuar no sentido de dar voz a seus integrantes. 

“A história [a história oficial ou 
oficializada] pertence àqueles que a escrevem. Os que perdem as batalhas, os mortos e 

A nossos estudantes por 
vezes é negada a oportunidade de analisar e escrever sua própria história. Percebo que, 

se tanto com a transmissão de 
s que não constrói espaços de diálogo e não dá voz a seus sujeitos. Com o 

trabalho de escrita e leitura de cartas, procuro abrir espaço para que os estudantes 
construam/elaborem sua própria narrativa e ocupem o espaço de fala em sala de aula. 

onversas sobre o direito à educação e da escola do campo como uma 
conquista alcançada por meio de lutas, sobretudo dos movimentos sociais do campo, 
demos início à escrita autobiográfica e epistolar. Cada estudante deveria escrever uma 

precisou sair da 
retornar agora, na EJA, conciliando os estudos com o trabalho e os 

cuidados com a casa e a família. A carta poderia ser assinada com o nome verdadeiro ou 
Depois disso, as 

cartas foram trocadas entre os estudantes e lidas em sala de aula, seguidas por uma roda 
epístolas (gênero, classe, 

a Educação dos Adultos se caracteriza por 
uma pedagogia que tem como objetivo ‘aprender a aprender’ e que concederá um lugar 
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de destaque à reflexão sobre as experiências formadora
(in NÉVOA: 2010, p 63).
(auto)biográfico, caminhamos
EJA “podem dar a si próprios os meios de serem sujeitos cada vez mais conscientes.”
(ibidem, p.63). Segundo Pierre Dominicé
“esforçando-se por selecionar no seu passado educativo o que lhe parece ter sido 
formador na sua vida, o sujeito do relato biográfico, põe em evidência uma dupla 
dinâmica: a do seu percurso de
NÉVOA: 2010, p. 88). Tanto a narrativa histórica quanto as narrativas pessoais
Lewis, “não têm uma correspondência perfeita com o que realmente aconteceu, sendo, 
ao contrário, uma reconstrução feita por
elaboração de nossas memórias é essencial para preservarmos nossa identidade, que, por 
sua vez, é necessária para que nos adaptemos às diversas transformações a que o mundo 
nos submete ao longo de nossa vida: “A preservação de nossa identidade é necessária à 
nossa adaptação. Como poderíamos existir no mundo se não soubéssemos quem somos? 
As histórias que criamos sobre nossa vida, nossas narrativas, permitem
nossa história de modo a nos harmonizarmos com o que somos agora ou com o que 
queremos ser no futuro e, assim, preservar nossa identidade” (LEWIS: 1999, p. 96).
autor também defende que a construção de narrativas do passado parte da observação da 
situação atual, o passado à luz do presente
do 2º Segmento da EJA um tempo
tangessem questões relativas ao direito à educação escolar
dessem a possibilidade de reelaborar sua trajetória a partir do ponto de vista presente e 
“autoral” e de compartilhar essas histórias em aula, demos início ao projeto, que, com o 
tempo, foi tomando corpo para além da sala de aula. Convidada a apresentar o trabalho 
no Circuito Regional de Feiras do Livro, pela Coordenação Regional de Ensino do 
Paranoá, mas impossibilitada de levar os estudantes
distância, horário e falta de transporte, 
cênico-pedagógica em que leio algumas das cartas, em um cenário repletos de 
referências pessoais e afetivas, utilizando
referentes a cada “personag
feita com erva cidreira do m
e influências da elaboração
1977), o Teatro do Oprimi
método autobiográfico e a
António Névoa e Matthias 
Franco Ferrarotti, Gastou 
Dominicé; “Alterando o 
memórias: travessia de um
prática como educadora nã
Freire, Augusto Boal e José
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de destaque à reflexão sobre as experiências formadoras que marcam a história da vida”
63). De acordo com a socióloga, no trabalho com o método 

(auto)biográfico, caminhamos no sentido de colocar em evidência que os estudantes da 
podem dar a si próprios os meios de serem sujeitos cada vez mais conscientes.”

ierre Dominicé, na elaboração narrativa das histórias pessoais, 
se por selecionar no seu passado educativo o que lhe parece ter sido 

formador na sua vida, o sujeito do relato biográfico, põe em evidência uma dupla 
dinâmica: a do seu percurso de vida e a dos significados que lhe atribui [...]” (

anto a narrativa histórica quanto as narrativas pessoais
“não têm uma correspondência perfeita com o que realmente aconteceu, sendo, 

nstrução feita por nós” (1999, p. 46). Ainda assim, 
elaboração de nossas memórias é essencial para preservarmos nossa identidade, que, por 
sua vez, é necessária para que nos adaptemos às diversas transformações a que o mundo 

ao longo de nossa vida: “A preservação de nossa identidade é necessária à 
nossa adaptação. Como poderíamos existir no mundo se não soubéssemos quem somos? 
As histórias que criamos sobre nossa vida, nossas narrativas, permitem

a de modo a nos harmonizarmos com o que somos agora ou com o que 
queremos ser no futuro e, assim, preservar nossa identidade” (LEWIS: 1999, p. 96).
autor também defende que a construção de narrativas do passado parte da observação da 

ssado à luz do presente. Com intuito de construir com os estudantes 
um tempo-espaço para a elaboração de narrativas pessoais que 

tangessem questões relativas ao direito à educação escolar, narrativas essas que lhes 
ade de reelaborar sua trajetória a partir do ponto de vista presente e 

e de compartilhar essas histórias em aula, demos início ao projeto, que, com o 
tempo, foi tomando corpo para além da sala de aula. Convidada a apresentar o trabalho 

o Regional de Feiras do Livro, pela Coordenação Regional de Ensino do 
Paranoá, mas impossibilitada de levar os estudantes-autores das cartas, em função da 
distância, horário e falta de transporte, dei início à construção de uma intervenção 

em que leio algumas das cartas, em um cenário repletos de 
referências pessoais e afetivas, utilizando um figurino base e a troca de

gem-autor” e apreciando, com a plateia, um
meu quintal ou do quintal da escola. Algumas
o cênica são o Teatro de Agitação e Propag
ido e o Sistema Coringa (BOAL: 2013). No 
a escrita epistolar, o conjunto de pesquisas 
 Finger (2010), com textos de Adèle Chené, 
 Pineau, Marie-Christine Josso, Matthias 

 Destino”, de Michael Lewis (1999) e “
ma educadora”, de Magda Soares (2001). 
ão poderia deixar de lado a influência e insp
é Pacheco.  

Histórias Pessoais; Educação de Jovens e Adul
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s que marcam a história da vida” 
no trabalho com o método 

que os estudantes da 
podem dar a si próprios os meios de serem sujeitos cada vez mais conscientes.” 

na elaboração narrativa das histórias pessoais, 
se por selecionar no seu passado educativo o que lhe parece ter sido 

formador na sua vida, o sujeito do relato biográfico, põe em evidência uma dupla 
vida e a dos significados que lhe atribui [...]” (in 

anto a narrativa histórica quanto as narrativas pessoais, defende 
“não têm uma correspondência perfeita com o que realmente aconteceu, sendo, 

. Ainda assim, aponta que a 
elaboração de nossas memórias é essencial para preservarmos nossa identidade, que, por 
sua vez, é necessária para que nos adaptemos às diversas transformações a que o mundo 

ao longo de nossa vida: “A preservação de nossa identidade é necessária à 
nossa adaptação. Como poderíamos existir no mundo se não soubéssemos quem somos? 
As histórias que criamos sobre nossa vida, nossas narrativas, permitem-nos reconstruir 

a de modo a nos harmonizarmos com o que somos agora ou com o que 
queremos ser no futuro e, assim, preservar nossa identidade” (LEWIS: 1999, p. 96). O 
autor também defende que a construção de narrativas do passado parte da observação da 

Com intuito de construir com os estudantes 
espaço para a elaboração de narrativas pessoais que 

, narrativas essas que lhes 
ade de reelaborar sua trajetória a partir do ponto de vista presente e 

e de compartilhar essas histórias em aula, demos início ao projeto, que, com o 
tempo, foi tomando corpo para além da sala de aula. Convidada a apresentar o trabalho 

o Regional de Feiras do Livro, pela Coordenação Regional de Ensino do 
autores das cartas, em função da 

dei início à construção de uma intervenção 
em que leio algumas das cartas, em um cenário repletos de 

um figurino base e a troca de acessórios 
ma xícara de chá, 

s das referências 
anda (HAMON: 
 que se refere ao 
 organizado por 
 António Nóvoa, 

 Finger e Pierre 
“Metamemórias-
 Por fim, minha 
piração em Paulo 

ltos; Intervenção 
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