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TRANSFORMAÇÕES 
 
 
 
O momento de transformação é mágico 
Há nele uma percepção profunda do momento presente 
Há um mergulho no cerne da existência 
Há sincronicidade numa grande harmonia de "ser" 
É como aquele exato momento em que a lagarta se transforma em 
borboleta 
  
E voa sem nunca ter voado 
 
E é bela, de uma beleza nunca percebida antes  
E é borboleta, depois de um tempo de ser lagarta 
 
A transformação no Homem é como um momento musical  
Uma fusão de cores 
 
Uma convergência de energia  
Uma percepção do "todo" 
 
É a sincronicidade 
A mágica da mutação 
O surgimento de "novo" 
O desvelamento de uma face antes escondida 
 
Assim o Homem vai se transformando  
E crescendo 
  
E evoluindo 
Nas suas múltiplas possibilidades de 'virar borboleta' 
Buscar a sintonia com a mudança que se aproxima 
Ganhar consciência. da nova transformação 
E fazer história 
E estar presente no coração do mundo 
 
Transformando-se a si mesmo 
Deixando seu sinal de amor naquele que passa e sente a mudança 
 
Deixando seu traço no ambiente que se renova 
Deixando seu rastro no caminho percorrido como sinal de esperança 
 
Assim caminha o Homem que se abre às transformações 
 
 

Ruy César do Espírito Santo  
 



 

RESUMO 
 
 
 
 

Esta dissertação de mestrado aborda a questão do significado de contar histórias 

e a relação que se estabelece entre idosos e crianças, participantes dessa 

atividade, em espaços públicos e privados. O trabalho procura enfocar as 

questões inerentes ao processo de envelhecimento em nossa sociedade 

contemporânea, entendendo que a velhice não constitui o “fecho final” da 

existência humana, mas uma fase de descobertas e possibilidades de 

participação e enriquecimento vivencial.  Mostra, ainda, que o relacionamento 

intergeracional é um caminho para a preservação da cultura, compreendendo-se 

esta como a troca de significados e a preservação de símbolos, necessários à 

sobrevivência humana. Para a realização da pesquisa, de natureza qualitativa, 

utilizamos oito depoimentos de idosos contadores de histórias que atuam em 

creches, escolas, hospitais, bibliotecas e comunidades. Analisamos e 

interpretamos as falas dos contadores de histórias, confrontando-as com as 

quatro categorias de análise: envelhecimento e velhice, relacionamento 

intergeracional, contar histórias e sociabilidade. A partir dessa experiência entre 

idosos e crianças, é possível compreender que o significado da relação se 

estabelece por intermédio das memórias individuais e coletivas, mediadas pela 

sociabilidade, constituindo-se em processo educativo mútuo, em sentido amplo. 

Conclui-se que, em nossa cultura ocidental, os valores relacionados ao contato 

entre velhos e crianças remetem a questões cruciais, tais como: a pertinência do 

respeito à sabedoria preservada pelos idosos e a construção de seu diálogo com 

as novas gerações.  

 

Palavras-chave: envelhecimento, velhice, relacionamento intergeracional, contar 

histórias, sociabilidade. 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 

This Master’s thesis approaches the meaning of telling stories and the relationship 

that is established between elderly people and children participating in this activity, 

in public and private spaces. The study focuses on questions inherent in the aging 

process in our contemporary society, understanding that old age is not the “final 

close” of human existence, but a phase of discoveries and possibilities of 

participation and life enrichment. It also shows that intergenerational relationship is 

a pathway to culture preservation, considering culture as exchange of meanings 

and preservation of symbols, necessary for human survival. To carry out the 

qualitative research, eight accounts given by elderly storytellers were used. These 

storytellers act in day-care centers, schools, hospitals, libraries and communities. 

The storytellers’ oral accounts were analyzed, interpreted and compared with the 

four categories of analysis: aging and old age, intergenerational relationship, 

telling stories, and sociability. Based on this experience between elderly people 

and children, it is possible to understand that the meaning of the relationship is 

established through individual and collective memories, mediated by sociability, 

constituting a mutual education process, in a broad sense. It is concluded that in 

our western culture, values related to contact between old people and children 

point to crucial matters, such as: the pertinence of respect for wisdom preserved 

by the elderly and the construction of their dialogue with the new generations. 

 

Key-words: aging, old age, intergenerational relationship, telling stories, sociability. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
O nosso interesse pelo tema foi despertado a partir da nossa prática 

profissional e, concomitantemente, pela nossa intervenção enquanto assistente 

social atuando em uma organização social, junto à população idosa. 

Após dois anos participando da criação e lançamento de uma 

campanha sócio-educativa que refletiu sobre o papel do idoso em diferentes 

contextos, seguiram-se inúmeros debates, palestras, encontros, concursos e 

muitas reflexões em locais como escolas, brinquedotecas, centros comunitários, 

centros de juventude, grupos de convivência, lares para crianças e para idosos. 

O clima e a motivação que permeavam os encontros das idosas do 

“Lar de Mogi da Cruzes”, idosas que contavam histórias para crianças e 

adolescentes na brinquedoteca da “Legião da Boa Vontade” no Bom Retiro eram 

tão relevantes  que nos chamaram  a atenção para realizar um estudo a respeito, 

dada a importância que o tema assumia.  

A partir desta motivação, passamos a participar das reuniões do 

Núcleo de Estudos e Pesquisa do Envelhecimento que atualmente fazem parte do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia.  

Iniciamos o mestrado com a intenção de aprofundar o tema de estudo 

voltado para contadores de histórias e, paulatinamente, nos encaminhamos para 

delimitar nosso problema de pesquisa, correlacionando-o à interação entre  

crianças e idosos, mediado pelo ato de contar histórias.  

As disciplinas cursadas muito contribuíram para a amplitude e o 
aprofundamento das várias questões envolvidas no referido tema. O conteúdo 

programático desenvolvido no curso de Gerontologia, especialmente a disciplina 

de Problemática Geracional, despertou-nos interesse, levando-nos à melhor 

compreensão para a questão do envelhecimento e da velhice, visando ao 
entendimento do significado da relação ao contar  histórias.  

Mais tarde, ainda com esse enfoque, tomamos conhecimento da 

existência de um grupo de convivência, no qual pudemos observar que idosas 

contavam histórias para crianças de várias creches na região de Santo Amaro, 

em São Paulo. Um fato novo é que, ao concluírem as histórias, solicitavam que as 
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crianças as recontassem, promovendo uma interação entre as diferentes 

gerações. 

Posteriormente, o professor Edmir Perrotti da USP, ao saber do estudo 

proposto, se interessou e solicitou uma aproximação com o projeto “Estação 

Memória” que consiste em idosos contarem histórias para crianças na Biblioteca 

Álvaro Guerra, na região de Pinheiros, com a coordenação da professora Linice 

da Silva Jorge. 
Um fato observável e marcante foi que a comunicação estabelecida 

entre as duas gerações se fazia intensa, pois tanto idosos como crianças 

manifestavam disponibilidade para ouvir e falar, assumindo grande participação 

nesse convívio. 

Apesar da constatada desvalorização do idoso na sociedade, já 

descrita em inúmeros textos e trabalhos, os contadores de histórias detêm 

importância pessoal e social e parece que abrem as portas da imaginação das 

crianças ao se predisporem, com suas experiências e lembranças, a estabelecer 

um diálogo intergeracional. Principalmente porque, ao solicitarem a devolutiva por 

parte das crianças, recriam a narrativa oral e interagem de maneira 

surpreendente. 

Assim, cada vez mais fomos nos encaminhando para a definição do 

nosso tema de pesquisa, focando a atenção para a interação que se estabelece 

entre a criança e o idoso, intermediada pelo ato de contar histórias.  

Para o alcance e compreensão do nosso propósito, buscamos enfocar 

os seguintes temas: envelhecimento e velhice; relacionamento intergeracional; 

contar histórias e sociabilidade que constituíram o referencial teórico  

desenvolvido  no  primeiro   capítulo, denominado Envelhecer e contar histórias.   

No segundo capítulo demonstramos os Procedimentos Metodológicos 

utilizados,  como foram escolhidos os sujeitos da pesquisa e como se processou a 

realização das entrevistas. Este capítulo apresenta também como foi realizada a 

análise  de conteúdo dos depoimentos coletados, mediante o enfoque da 

pesquisa qualitativa. 

O terceiro capítulo, intitulado Era uma vez... Os contadores de histórias 

entram em cena, estabelece  um confronto entre os dados coletados e a 

fundamentação teórica. Apresenta quem são os contadores de histórias em suas 

respectivas individualidades, construindo uma interpretação dos depoimentos dos 
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sujeitos, coerente com a literatura pesquisada, de maneira a trazer à tona 

expressões verbais, sentimentos, opiniões e considerações desse segmento 

populacional, os idosos, os quais contam histórias em uma situação de 

relacionamento intergeracional.  

A análise e interpretação do conteúdo das falas dos entrevistados nos 

permitiram compreender qual o significado da relação estabelecida com a criança, 

no ato de contar histórias. Em seguida apresentamos as considerações finais.   

 

JUSTIFICATIVA 
 

Estudos demográficos mostram que, nos últimos 20 anos, houve um 

aumento considerável da população idosa brasileira e um declínio da 

fecundidade. Em conseqüência, a expectativa do número de anos a serem vividos 

está em elevação, porém isto não significa que as condições de vida melhoraram. 

 
O envelhecimento carrega consigo duas idéias complementares e 
opostas: a primeira é a de desgaste, diminuição, enfraquecimento; 
a segunda, de acréscimo e maturação. Envelhecer é perder e 
ganhar. (...) No entanto, nossa sociedade faz o acento recair 
sobre as perdas; as aquisições, tão estreitamente vinculadas às 
perdas, são omitidas e, o que é pior, negadas. (...) No decorrer da 
história, observamos um movimento dialético quanto à percepção 
e reconhecimento do homem idoso. Detentor de sabedoria, e, 
portanto, sujeito social admirado e valorizado em tempos 
passados, o idoso passa a ser percebido de forma depreciativa 
em quase todo o século XX, sofrendo um processo de exclusão 
enquanto sujeito econômico, político e social. Somente nesta 
última década, volta a ser reconhecido como um segmento 
portador de direitos inalienáveis: a seguridade e a participação 
plena no circuito de bens e riquezas sócio-culturais (Carvalho, 
1998, p. 9).  

 

 
Com o aumento da expectativa de vida, é necessário um novo olhar 

para o idoso brasileiro que,  além de necessitar avançar nas conquistas políticas e 

sociais, busca concretizar projetos de vida, vislumbrando possibilidades de 

participação e realização. 

A Cultura mostra que a arte de contar histórias é uma das mais antigas 

formas de transmissão de conhecimentos e de sabedoria para a humanidade. É 

possível citar, sem sombra de dúvida, que a saga de heróis e o relato de mitos 
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primevos foi a maneira que os seres humanos encontraram para garantir a própria 

sobrevivência da espécie e a perpetuação dos valores. Em muitas sociedades, os 

mais velhos sempre se constituíram fonte de transmissão da riqueza cultural dos 

grupos populacionais, transformando-se em memória viva das tradições orais, 

passadas de pais para filhos, de geração em geração. 

A experiência e a memória dos idosos contribuem para a preservação 

da cultura, transmitindo as tradições, conhecimentos e sabedoria para as crianças 

e as sociedades. 

      Apesar da evidência de muitos trabalhos conduzidos na prática,  

observa-se uma carência na literatura especializada e na  produção científica 

sobre contadores de história. Consideramos que o tema é relevante por 

representar uma perspectiva de pesquisa que aprofundará o conhecimento a 

respeito do envelhecimento, a construção das narrativas orais, analisando 

aspectos dinâmicos do significado de contar histórias, além de aspectos da 

interação e da comunicação do idoso com a criança. 

 
A literatura, como local privilegiado de discussão do social, serve, 
pois, a nosso estudo, porque descobrimos que o velho e o novo 
se recriam dialeticamente sob as rugas da linguagem. Rugas, 
cunhadas pela lança das palavras, que se cravam no coração de 
nossa História. Rugas, verdadeiras incisões feitas na carne dos 
vocábulos que, se mantêm como cicatrizes guerreiras. Rugas, 
sulcos assinalados em nosso imaginário social, vincos por 
intermédio dos quais podem vir à tona os mitos, sonhos, paixões e 
desejos silenciados no passado (Secco, 1994, p. 6). 
 

 

Os idosos que apreciam a arte de contar histórias, sejam da literatura 

ou as da vida pessoal, das quais foram protagonistas ou testemunhas, 

representam nossa herança cultural que, quando transmitida à criança serve de 

estímulo, coragem e crença positiva na vida. 

As histórias, muitas vezes, são encenadas com a própria criatividade 

de cada contador(a), que improvisa e constrói com as crianças  alguns objetos 

que dão mais vida ao que está sendo transmitido. Por exemplo, a confecção do 

cachimbo do saci-pererê feito com argila.  Além disso, revelam fatos marcantes 

do cotidiano, situações engraçadas, inusitadas e interessantes, que despertam a 

curiosidade, ajudam na compreensão das perdas, na superação de dificuldades 

ou denunciam conflitos existenciais.  
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O relato oral é o mais antigo registro de informação e conservação 
do saber. A principal forma de comunicação do homem é a fala. A 
narrativa do sujeito é uma explicitação ou interpretação do próprio 
narrador; é a interpretação que faz da sua própria vida. Ele conta 
as suas vivências e experiências como as tem sentido, relata a 
sua cotidianidade na forma por ele vivenciada, ou relata o legado 
dos antepassados na forma como entendeu. A transmissão do 
saber implica, necessariamente, a existência de um narrador  e de 
um público ouvinte. A escrita é posterior ao relato oral, como o é 
também o desenho. (...) O pesquisador realiza a intermediação e 
a transformação do indizível em dizível, implicando a escuta do 
outro, o entrar no mundo desconhecido da outra pessoa para 
desvendá-lo. (Rojas, 1999, p. 89 - 90).      
 

Os estudos já realizados mostram que os idosos relatam sentir prazer 

na realização desta atividade, porém nosso escopo principal nesta pesquisa é 

saber e entender qual o significado que atribuem à relação que eles estabelecem 

ao “contar histórias para crianças”. 

O aprofundamento teórico do tema é plenamente justificado e de 

fundamental importância ao exercício de nossa prática profissional, tanto na área 

acadêmica como docente,  quanto na área de intervenção profissional. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 
O problema desta pesquisa remete à interação entre idosos e crianças, 

a partir do ato de contar histórias. Trabalhamos com a seguinte indagação: Que 

significado este contador de histórias atribui à relação que se estabelece entre ele 

e a criança? 

Partimos da premissa que a comunicação entre as duas gerações 

acontece de forma intensa em termos de troca e de reciprocidade, mas nem 

sempre a aproximação é interessante para os dois segmentos. Com relação aos 

contadores de histórias, no entanto, parece haver uma predisposição que facilita o 

diálogo e, somente após ouvirmos os depoimentos dos entrevistados e no 

momento de analisarmos os dados colhidos da aplicação da pesquisa é que 

perceberemos se a hipótese será ou não confirmada. 
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Muitas vezes, netos e avós são estreitamente associados: 
pertencem simbolicamente a uma mesma classe de idade; a 
educação dos primeiros é confiada  aos avós, a quem prestam 
serviços. Na criança, repousam as esperanças do futuro; o velho, 
ancorado ao passado, é detentor do saber; precisa formar seus 
herdeiros, que assegurarão sua sobrevivência graças à memória 
deles, através do culto dos antepassados, ou engendrando 
mulheres nas quais o velho se instalará para renascer. É essa 
ligação que cimenta, através do tempo, a unidade da coletividade. 
Na prática, o velho, exonerado das tarefas dos adultos tem tempo 
para se ocupar dos jovens que, por sua vez, têm tempo para 
prestar a seus avós os serviços que estes reivindicam. Esta troca 
de favores é acompanhada de relações lúdicas; em virtude de sua 
incapacidade prática e também porque são indivíduos marginais, 
liberados, como tais, de muitas pressões sociais, crianças e 
velhos distanciam-se da seriedade dos adultos: brincam juntos, 
participam de jogos, lançam-se desafios (Beauvoir, 1990, p. 105 - 
106). 

 

A princípio, observamos que tanto as crianças como os idosos desejam 

um período maior de diálogo para relatarem o cotidiano. As alterações na 

dinâmica das relações sociais, por causa  das mudanças no mercado de trabalho 

e dos processos contemporâneos de globalização, com exigências cada vez  

maiores, ocasionam aos cidadãos uma mudança em seus vínculos relacionais de 

inclusão e pertencimento. Os adultos não dispõem do tempo desejado por 

crianças e idosos, que acabam descobrindo novos arranjos para verbalizarem 

fatos marcantes de suas vidas. Nesse sentido, reveste-se de importância a 

possibilidade de os idosos poderem contar histórias e recriarem, assim, o espaço 

imprescindível de interação entre gerações. 
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OBJETIVOS 
 

 

 Objetivo Geral 
 Conhecer o significado que os idosos atribuem à relação que se 

estabelece ao “contar histórias” para crianças. 

 
 
 
 Objetivos Específicos: 
 Compreender os fatores que motivam os idosos a se integrarem em 

projetos como contadores de histórias para crianças. 

 Compreender a percepção que detêm sobre esse contato 

intergeracional. 

 Compreender de que maneira o ato de contar histórias afeta a vida dos 

      idosos. 

 Contribuir para a organização de programas intergeracionais. 
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1.  ENVELHECER  E CONTAR HISTÓRIAS   
 

1.1.  Envelhecimento e Velhice  
 

 

O envelhecimento faz parte do viver. Desencadeia-se  a partir do 

nascimento e nos acompanha até a morte. Construímos o envelhecer ao longo da 

nossa vida, por meio de hábitos, costumes, condições sociais, econômicas e 

psicológicas, para além das determinações genéticas e biológicas.    

Nas sociedades ocidentais há um consenso em se considerar um ser 

humano velho ou idoso ao atingir 60 anos, em países em desenvolvimento e 65 

anos, em países desenvolvidos. Idosos são populações ou indivíduos que podem 

ser caracterizados em termos de duração do seu ciclo vital. 

Segundo Debert (1999), importantes elementos mesclam-se com a 

idade cronológica, como gênero, classe social, saúde, educação, fatores de 

personalidade, história passada e contexto sócio histórico que determinam 

diferenças entre os idosos.  

Sem dúvida, há fatores cruciais  que nos ajudam a compreender um 

universo tão complexo quanto o envelhecimento humano. Podemos dizer com 

Medeiros (2001): 

 
A longevidade humana é, provavelmente, a questão mais 
instigante do século XXI. Que o ser humano viverá mais é um fato 
indiscutível, mesmo os mais carentes e fragilizados (...) A 
longevidade torna-se, portanto, um desafio filosófico, social, 
político e científico.  Filosófico, porque  a velhice carece de um 
novo sentido e requer uma nova ética. Social, porque os velhos 
ainda não têm um lugar na sociedade atual. Político, porque a 
existência de um número maior de velhos exige políticas e ações 
que permitam ao segmento idoso viver como cidadão. Científico, 
pois não basta sobreviver, a ciência quanto a tecnologia devem, 
com seus avanços colaborarem para a melhoria da qualidade de 
vida daqueles que envelhecem.(Medeiros, 2001, p.9) 

 

  A literatura especializada mostra que o aumento da longevidade das 

pessoas vem ocorrendo devido aos avanços no conhecimento de diversas 

áreas, entre elas, a medicina, o diagnóstico precoce e a prevenção de 

determinadas  doenças. 
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No entanto,  se processou de maneira diferente nos diversos países do 

mundo: 
No bloco dos chamados países  desenvolvidos, tal processo se 
deu de forma lenta, ao longo de mais de cem  anos (...) A 
diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade alterou a 
estrutura etária da população brasileira, ocorrendo uma acentuada 
redução nas taxas de mortalidade,  particularmente nos primeiros 
anos de vida. Entretanto, mais do que a diminuição da 
mortalidade, a explicação para o crescimento da população idosa 
está na drástica redução das taxas de fecundidade, principalmente 
nos grandes centros urbanos.(Veras, 3003, p.6). 

 

A população brasileira apresentou, nas últimas décadas, uma transição 

demográfica acelerada, tendo como principais fatores, a queda dos níveis de 

fecundidade, padrão de morbimortalidade e o aumento da expectativa de vida.  

     O prolongamento da vida vem acontecendo também nas sociedades 

menos desenvolvidas, o que representa novas demandas por serviços, benefícios 

e atenções, requerendo ações coletivas de responsabilidade pública do Estado e 

da própria sociedade.  
               Segundo Berquó (1999), teremos no Brasil, no século XXI, 8,7 milhões 

de pessoas com 65 anos ou mais, sobreviventes de coortes nascidas até 1935.  

Isto quer dizer que 1 de cada 20 residentes no país será idoso. Vinte anos mais 

tarde (2020), essa relação  será de 1 para 13.  

 
A partir de 1960 o ritmo anual do crescimento populacional 
começa a se desacelerar passando a 2,80% e 2,58% nos períodos 
de 1960–70 e 1970 – 80, respectivamente. Mas é entre 1980 e 
1991 que mais declina esse ritmo de crescimento, atingindo a taxa 
anual de 1,94%. Responsável por essa redução no crescimento 
populacional foi a queda da fecundidade, uma vez que a 
mortalidade continuou declinando, registrando um ganho de 
esperança de vida ao nascer da ordem de 14 anos, entre 1960 e 
1991. De fato, a fecundidade experimentou, no período, uma 
redução da ordem de 60%, ao atingir o valor de 2,5 em 1991. Esse 
descenso foi suave entre 1960 e 1970, ou seja, da ordem de 
10%(fecundidade de 6,2 e 5,6, respectivamente), tomou força, 
atingindo 20% entre 1970 e 1980 (fecundidade de 4,5 em 1980), 
para se acelerar ainda mais, 45% , na última década  (fecundidade 
de 2,5 em 1991). Essas transições afetaram diretamente e de 
forma significativa a estrutura etária da população. O confronto 
das pirâmides etárias de 1950 e 1991 reafirma de forma 
contundente essa influência. (Berquó, 1999, p. 13) 
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Analisando a estrutura etária, constatamos que o crescimento do 

número de idosos é extremamente significante, principalmente em países mais 

empobrecidos, como é o caso do Brasil. É necessário que haja mudanças amplas 

no âmbito familiar, estatal enquanto nação, mobilização da sociedade civil e do 

próprio segmento de idosos, por intermédio de participação e mobilização, para 

que as pessoas entendam a questão e possam usufruir o período conquistado.  
Mas, para que isso ocorra, não podemos negar a velhice, e sim, 

entendê-la como uma fase da vida. Conforme nos diz Bobbio (1997): 
 

A velhice não está separada do resto da vida que a precede: é a 
continuação da nossa infância, juventude, maturidade. Reflete 
nossa visão da vida e modifica nossa atitude em relação a ela, 
segundo a maneira pela qual concebemos a vida, como uma 
inacessível montanha que temos a escalar, ou como um rio onde 
estamos imersos e que corre lento para a foz, ou como uma selva 
na qual vagamos sempre incertos sobre o caminho a seguir para 
chegar a uma clareira.(Bobbio, 1997, p.29) 
 

 O estudo sobre envelhecimento tem sido privilegiado nas últimas 

décadas por intermédio da contribuição da Gerontologia, campo de saber 

considerado em construção. A ampliação e o desenvolvimento dessa 

especificidade vêm se revelando  por meio de um olhar interdisciplinar, visto que 

os pesquisadores, longe de proporem uma visão única e uniformizada, garantiram 

ao longo de sua evolução, uma pluralidade de idéias e métodos para construí-la.  

               O envelhecimento acontece também do ponto de vista comportamental. 

Por um lado, a sociedade impõe aos idosos modos de pensar e de agir que os 

tornam vulneráveis a assumirem atitudes e comportamentos, dentro do contexto 

sociocultural.  

 Por outro lado, o envelhecimento social  é determinado pelos aspectos 

que cada sociedade atribui para as diferentes etapas cronológicas dos seus 
indivíduos, impondo, coercitivamente, o cumprimento de padrões de conduta 

específicos. Ao mesmo tempo, distribui tarefas e obrigações para os diferentes 

grupos etários, estabelecendo valores e normas que devem ser seguidos nas 

suas relações cotidianas.  

É importante observar que o envelhecimento e a velhice são entendidos 

de maneiras diferentes de acordo com as várias culturas e sua evolução no 

tempo. Cumpre ressaltar a desqualificação imposta aos que envelhecem. É o 
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caso  dos excluídos precocemente do mercado de trabalho, independente da sua 

experiência e competência, pelo sistema capitalista de produção.  

Segundo Neri (2001), a velhice é a última fase do ciclo vital e é 

delimitada por eventos de natureza múltipla, incluindo perdas psicomotoras, 

afastamento social, restrição em papéis sociais e especialização cognitiva. À 

medida que o ciclo vital se alonga, a velhice  passa a  comportar subdivisões  que 

atendem  à necessidades da ciência  e da vida social.  

No entanto, apesar das perdas, afastamentos e distanciamento de 

papéis sociais, o idoso pode descobrir a velhice como um novo horizonte de 

possibilidades, pois, ao longo de toda a evolução da humanidade, criaram-se 

mitos em torno do envelhecer e da senescência. Velho é aquele que “não 

aprende”, entendido como aquele que se apega a valores antigos, por não aceitar 

ou não compreender os novos valores.  

Acresce ainda que o envelhecimento só pode ser compreendido a partir 

de múltiplas relações e determinações e se faz importante o reconhecimento do 

próprio envelhecimento, parte do processo de aprendizado da vida, para que 

mudemos a concepção de que “velho é o outro em quem não nos 

reconhecemos”, como aponta Messy (1993). Aliás, segundo o autor: 

 
Velho é o outro, em quem não nos reconhecemos. A  imagem  da 
velhice parece uma imagem “fora”, no espelho, imagem que nos 
apanha quando é antecipada e produz uma impressão de 
inquietante estranheza.(...) quando o apavorante  se liga ao familiar. 
(...) O envelhecimento não é a velhice, como uma viagem não se 
reduz  a uma etapa. O envelhecimento é um processo irreversível, 
que se inscreve no tempo.(...) Envelhecemos  como vivemos.(...) O 
envelhecimento exprime ao mesmo tempo uma idéia de perda e 
outra de aquisição.(...) É um processo que se inscreve na 
temporalidade do indivíduo, do começo ao fim da vida. 
(Messy,1993, p.10 -14) 
 

A esse respeito, convém ressaltar que a Gerontologia mostra que os 

idosos aprendem e são capazes de mudar. Apesar das perdas, existem 

aquisições que podem se aquilatar não somente pelo acúmulo de conhecimento e 

de sabedoria, mas, sobretudo, pela contribuição que os idosos podem oferecer às 

gerações com as quais convivem, crianças, jovens e adultos, assoberbados com 

as tarefas cotidianas da sobrevivência.  
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Para  Debert (1999), a partir do processo histórico e das relações 

sociais e com o intuito de garantia e reprodução de suas existências biológicas, 

materiais, econômicas, sociais e culturais, o sexo e a idade  constituem-se como 

princípios de classificação, tornando-se um fato universal, acarretando a divisão 

de tarefas e responsabilidades. Desta forma, correspondem a um amplo conjunto 

de significados e juízos  morais que perpassam,  conforme a época e sociedade. 

Para a autora muitas transformações ocorrem no processo de 

envelhecimento:  

 
Com vistas à idade cronológica, mais que à convivência num 
espaço heterogêneo, é a integração espacial do idoso que permite 
ampliar sua rede de relações sociais, aumento de atividades que 
satisfazem a velhice. Estas novas relações sociais que promovem 
um envelhecimento positivo, são as redes de  solidariedade, de 
trocas de afeto, mesmo para aqueles cujos vínculos com os 
familiares são tênues. Não é o avanço da idade que marca as 
etapas mais significativas da vida; a velhice é, antes, um processo 
contínuo de reconstrução. A periodização da vida e das relações 
entre gerações é um processo biológico; no entanto, culturalmente, 
são as etapas etárias que definem a história e vivência dos 
indivíduos (Debert, 1999, p.95). 

 
Contudo, é preciso entender o idoso como sujeito histórico que pode 

intervir na realidade social por meio de sua ação no processo sociopolítico, 

considerando o papel ativo do idoso como criador das próprias mudanças, 

deliberando novas relações sociais, em resposta à transformação da sociedade e 

suprimento de suas necessidades.  

Estudos recentes sobre os que estão envelhecendo, apontam para a 

necessidade de projetos intergeracionais, que poderão diminuir a cisão que 

começa a se formar entre as gerações pela excessiva valorização do novo e da 

juventude, como único padrão de beleza e felicidade. 

No Congresso Internacional “Co-educação de Gerações”  realizado 

pelo Serviço Social do Comércio – SESC, em 2003, foi apresentado um filme 

produzido pela mesma instituição intitulado “Umas Velhices”, contendo uma visão 

panorâmica e antropológica da velhice e a participação de cineastas e atores 

consagrados: Matheus Nachtergaile, Berta  Zemel, Antonio Abujamra, Ugo 

Giorgetti, Walter Lima Jr., entre outros. Nessa ocasião, foram apresentadas várias 

mensagens e uma delas, que dizia “os idosos nos ensinam a viver e a morrer”, 
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propiciou momentos de importante reflexão ao fazer com que os participantes 

realmente  pensassem sobre o tema proposto. 

Neste congresso também foi lançado oficialmente um novo programa 

sociocultural com o objetivo de fomentar processos e trocas de vivências, afetos e 

conhecimentos entre as gerações que freqüentam os centros de atividades da 

instituição. 

Outro aspecto a se considerar também é que a velhice é uma 

totalidade complexa e uma multiplicidade de fatores, aspectos e acontecimentos 

que precisam ser analisados num determinado momento histórico. Considerando 

que o envelhecimento é um processo normal, inevitável e irreversível que 

acontece desde o nascimento, passando por todas as fases da vida desde a 

infância, juventude, maturidade e velhice, então, a velhice será o resultado do 

nosso processo de envelhecimento. 

Conforme Beauvoir (1990), a velhice é uma totalidade biosociocultural, 

ou seja, é um fenômeno biológico e cultural,  o resultado e o prolongamento de 

um processo. Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos 

aspectos da velhice, pois  cada um deles reage  sobre todos os outros e é afetado 

por eles. É no momento de circularidade que é preciso apreendê-la. A dimensão 

existencial modifica a relação do indivíduo com o tempo e sua relação com o  

mundo e com a sua própria história.  

 

Corroborando essa afirmativa, Medeiros afirma: 

 
A cada  tempo as etapas da vida têm um significado (...) A velhice 
não é homogênea, não é igual para todos. Há diversidade no modo 
de se envelhecer. Os velhos não são todos iguais.(...) Se o “ tempo 
é um horizonte de possibilidades”, por que não tornar o 
envelhecimento um  processo de desenvolvimento? (Medeiros, 
2003, p.189) 
 
 

A constatação de que o prolongamento da vida está se acelerando nas 

últimas décadas, até mesmo nas sociedades menos desenvolvidas, fez surgir 

uma preocupação de alguns técnicos da área governamental e do setor privado, 

com reflexos nos âmbitos econômico, político, social e cultural, chamando a 

atenção para a questão do idoso brasileiro.  
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Em 1976, o Ministério da Previdência e Assistência Social realizou três 

encontros regionais com o objetivo de definir o perfil do idoso brasileiro. No 

mesmo ano, foi realizado um Seminário Nacional, cujas conclusões estão 

consubstanciadas no documento “Política Social para o Idoso: Diretrizes Básicas”, 

que aponta os caminhos para a implantação de uma política social voltada aos 

mais velhos.  Em 1986, foi criado em São Paulo o primeiro Conselho Estadual de 

Idosos do país, seguindo-se a este outros estados e municípios brasileiros.  
                A efetivação dos conselhos estaduais e municipais de idosos foi e é, de 

extrema importância na consolidação do processo de descentralizão. Com a 

participação de idosos e técnicos em grupos de convivência, associações  de 

aposentados, fóruns, federações, confederações, encontros regionais, seminários 

nacionais e internacionais, cursos, pesquisas e congressos debatendo o 

envelhecimento populacional, ações foram concretizadas,  representando o início 

da luta a partir de 1970 por melhores  condições de vida do velho brasileiro. 

Na década de 80, houve uma mobilização da sociedade civil por 

ocasião da Assembléia Nacional Constituinte, garantindo pela primeira vez na 

Carta Magna, após muita luta, os artigos 14,193,203,229 e 230 referentes ao 

segmento populacional do idoso. 

O artigo 230 torna clara a responsabilidade da família, da sociedade e 

do Estado em relação aos mais velhos, a garantia de subsistência e da sua 

dignidade.  Destaca-se, entretanto, que a Constituição não conseguiu assegurar 

aos idosos todos os seus direitos. 

As alterações na estrutura etária da população, diminuição da taxa de 

fecundidade, aumento da expectativa de vida ao nascer e o prolongamento da 

vida humana de forma acelerada chamou a atenção da ONU – Organizações das 

Nações Unidas para a questão social da velhice. Em 1982, em Viena, uma 

Assembléia Mundial sobre o envelhecimento recomendou questões fundamentais 

para os países em desenvolvimento, inclusive para o Brasil, que nortearam a 

elaboração de políticas sociais para a velhice, abrangendo todos os domínios da 

vida em sociedade.  

  Atendendo às necessidades dos idosos, em cada área, a partir das 

afirmações feitas pelos representantes dos países participantes da Assembléia, 

foram especificadas ações relativas à ação social, abrangendo assistência 

institucional, saúde, habitação, equipamentos urbanos e integração social, além 
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de ações relativas à educação para o envelhecimento, convivência 

intergeracional, educação permanente, lazer e sensibilização dos meios de 

comunicação, entre outras.  

No Brasil, em 1994, foi aprovado o Projeto de Lei e, em julho de 1996, 

a Política Nacional do Idoso foi regulamentada, demonstrando a preocupação 

com as condições  sociais dos idosos, na sua forma mais ampla. A referida 

política tem como objetivo impedir omissões e pretende introduzir novos padrões 

de atenção integral, definindo princípios e diretrizes que asseguram os direitos 

sociais do idoso e as condições para promover sua integração e participação 

efetiva na sociedade.  

Em 9/2/1999, foi promulgada a Política Nacional do Idoso, que apesar 

de prever ações governamentais nas  áreas de promoção e assistência social, 

saúde, educação, trabalho, previdência social, habitação, urbanismo, justiça, 

cultura, esporte e lazer, não se afirmou plenamente ainda no âmbito dos direitos 

sociais.  

Ressaltamos desta política o item III do artigo 12:  Valorizar o registro  

da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos mais 

jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural. 

                 Há  uma relação entre o tema da pesquisa e o item mencionado que 

reitera  a lei  nº 8842 de  janeiro de 1994, capítulo II e delibera uma das diretrizes 

da política nacional do idoso que é  a viabilização de formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem  sua integração às 

demais gerações, sendo de competência do Ministério da Cultura, em conjunto  

com órgãos e entidades vinculadas, criar programas  de âmbito nacional.  

       Constatamos que existe muito a ser feito em termos de realidade 

brasileira para melhorar a qualidade de vida e dignidade dos anos de vida 

conquistados,  tornando-se necessária  a ampliação de conhecimentos, pesquisas 

e estudos sobre as questões relativas ao envelhecimento. Uma grande parte dos 

idosos forma zonas de vulnerabilidade crescentes, enfrentando abandono, 

preconceito, pobreza e exclusão no cenário das  metrópoles e em vários cantos 

do Brasil. É necessário, portanto, considerar as desigualdades sociais, as 

necessidades de subsistência e existência dos indivíduos em seu meio social e 

cultural.  
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       Por outro lado, o Estado brasileiro, apesar da implantação da Política 

Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso, não consegue promover ações de  

proteção social  aos cidadãos,  principalmente  quanto às necessidades e às 

políticas sociais que atingem  mais diretamente a Previdência Social e a Saúde, 

transferindo  a  responsabilidade para a área privada. A Assistência Social 

enquanto política pública, no âmbito da seguridade social, deve ofertar  proteção 

aos segmentos vulnerabilizados pela pobreza e minimizar suas conseqüências, 

por intermédio do benefício de prestação continuada e uma diversificada rede de 

serviços e ações de apoio aos idosos.    

                 Goldman (1999) reitera que a crise na rede pública de setores 

estratégicos, como saúde e previdência, desnuda o caos e o abandono a que são 

relegadas as classes populares e, com mais intensidade, o segmento pobre da 

população idosa. Esta situação é agravada por fatores culturais que idolatram o 

moderno, o novo, o jovem e ridicularizam o antigo e o velho. Dentro do debate 

sobre cidadania é absolutamente inegável a importância que as políticas sociais 

em geral, e as de assistência, em particular, cumprem enquanto possibilidade  de 

ampliação dessa cidadania. 
                Mudanças sociais significativas vem ocorrendo a partir da segunda 

metade do século XX,  repercutindo sobre as formas de organizações familiares, 

levando a transformações no âmbito da família,  relacionamento intergeracional e 

na convivência espacial entre os seus membros. Os grupos familiares que 

moravam em casas amplas se vêem compelidos a ocupar espaços exíguos, onde 

mal cabem os elementos da família nuclear. É necessário olhar o velho dentro de 

um contexto social, pois o isolamento o coloca num processo de exclusão social. 

Devemos compreender a velhice como categoria construída socialmente, gerando 

uma nova condição de etapa da vida do ser humano. Dessa forma, o que deve 

prevalecer é o respeito às diferenças e a valorização do ser humano, 

independente de sexo, raça e faixa etária.   

       Pelo que foi exposto, convém ressaltar que quando Estado, Família e 

Comunidade conseguem juntos proporcionar o aporte necessário de subsistência 

e participação aos cidadãos, são instâncias importantes para a criação de 

processos de inclusão e  proteção sociais, vínculos relacionais e a implantação de 

projetos criativos, coletivos e sustentáveis.   
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A pesquisa que nos propomos fazer, ao entrevistar contadores de 

histórias, se aproxima da proposta de interação definida na Constituição, 

conforme explicitado no item 2.4 referente à integração  e  no item 12 da política 

nacional do idoso, mencionada anteriormente.   
Depreende-se daí a importância da participação da sociedade civil e o 

engajamento do próprio segmento idoso na construção, elaboração e 

desenvolvimento de projetos sociais. Ser protagonista da sua história  é 

fundamental. Concordamos que as propostas carecem de adequação à realidade 

e aperfeiçoamento, porém são iniciativas que apontam caminhos mais adequados 

para o atendimento das  necessidades da  população idosa. 

                   Acreditamos que projetos na área de gerontologia existentes nas 

organizações governamentais, não-governamentais e em outras entidades, 

possam vislumbrar e incentivar a ação do cidadão idoso, abrindo um leque de 

oportunidades.   

         A realidade social, tão comprometida nos dias de hoje em termos de 

vínculos de pertencimento e sociabilidade, distancia adultos (assoberbados com 

as exigências do mundo do trabalho) de crianças e de idosos. Ao propor às 

crianças a oportunidade de ouvir  histórias, o idoso abre uma perspectiva de 

interlocução intergeracional, propiciando uma  viagem ao mundo da imaginação, 

promovendo, concomitantemente, a aproximação entre  esses dois segmentos 

vulneráveis.  

         Ao participar da proposta do contador de histórias, a criança pode ter 

a possibilidade de acreditar em suas potencialidades, talvez recuperando a 

crença em um mundo melhor ou até a aceitação de uma perda, tão comum no 

nosso cotidiano.  Parece-nos que esse momento traz uma troca de saberes, de 

relacionamentos e compartilhamento de valores, sentimentos  e energia.  
                  Para entendermos a velhice precisamos considerar a complexidade 

dos aspectos biológicos, psicológicos, econômicos, sociais, ideológicos, políticos, 

ambientais, culturais e existenciais da vida humana. A busca de novos  

paradigmas na perspectiva interdisciplinar tem como objetivo a construção  de um 

novo saber, com a complexidade  que envolve a questão. 
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1.2. Relacionamento Intergeracional  
 
 
 Consideramos neste estudo o relacionamento intergeracional, 

focalizando como se estabelecem as relações entre idosos contadores de 

histórias e as crianças que ouvem e, em alguns casos, as recontam. Este  contato 

entre as duas gerações acontece por intermédio das relações sociais e tem 

continuidade, se houver interesse de ambas as partes. 

 O relacionamento é desenvolvido e construído na vida cotidiana e o 

idoso inicia um processo de transmissão entre as gerações, que pode ser 

transformado ou repetido, apresentando aspectos da vida social que a criança vai  

identificando ou não, no processo de construção da identidade.  

   
As relações intergeracionais compõem o tecido de transmissão, 
reprodução e transformação do mundo social. As gerações são 
portadoras de história, de ética e de representações peculiares do 
mundo. (Vitale, 1997, p.91) 
 

 

                Para a autora, as relações intergeracionais permitem apreender o 

movimento da socialização na sua dimensão temporal e perceber que os 

indivíduos têm por base uma trama complexa de relações familiares e 

geracionais,  que são também  sociais.  

   

Se as gerações são continuamente construídas, descontruídas e 
reconstruídas, a relação entre elas também está sendo sempre 
refeita. Novas relações por sua vez, determinam novos 
comportamentos das gerações, num movimento dialético e de 
retroalimentação permanente. (Ferrigno, 2003, p. 45)   
 
 

                 As gerações se encontram e se relacionam na esfera social, 

representada no espaço público e privado. Sabemos que essas relações estão 

sofrendo constantes alterações de acordo com as transformações sociais, 

econômicas e culturais que vêm ocorrendo no âmbito  das relações humanas. 

              Constituíram-se creches para haver liberação do adulto homem ou 

mulher, para que possa ingressar com maior autonomia no mercado de trabalho, 

despreocupando-se em relação aos filhos. Conseqüentemente, as crianças 
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passam mais tempo institucionalizadas em locais onde os contatos e os vínculos 

relacionais se apresentam de maneira mais distante, profissional e restritos. 

                Sendo assim, existe um número cada vez maior de idosos que, com a 

redução de contatos sociais, perda de amigos e distanciamento em relação ao 

mundo do trabalho, participam de programas sociais, ocupando um espaço 

relevante e conquistando uma nova inserção social.   

    
A co-educação de gerações supõe, da parte dos que  estão 
envolvidos, uma predisposição para aceitar as peculiaridades que 
a diversidade de tempos imprime na formação de cada um. 
Aquiescer a um tal convite é muito mais que tolerância; implica o 
trabalho de convergir  em busca de relações igualitárias, acatando 
e não abolindo as diferenças, pois é por meio delas que se 
renovam as possibilidades de modificação recíproca dos sujeitos. 
Em outras palavras, é graças à percepção do outro como diferente 
que posso, numa dada relação, divisar meu inacabamento, quer 
dizer, enxergar as possibilidades que o outro sugere para minha 
mudança. É uma trajetória nada simples, mas que acena com 
promessas luminosas (Oliveira, 1999, p. 277). 

 

                   Conforme explica o autor, a co-educação de gerações referida trata 

do relacionamento entre avós e netos, rebatendo os percalços e dificuldades com 

relações semeadas de afeto. Ressalta que as conversas intergeracionais são, 

sem dúvida, importantes, pois é por meio delas que se preserva e se renova a 

oralidade, estreitando laços entre o narrador e o ouvinte.  

 
Tornar-se avô talvez não seja uma tarefa assim tão tranqüila como 
queiramos acreditar. O imaginário social associa avô à idéia de 
velho e de alguém livre de sentimentos contraditórios. No entanto, 
na sociedade contemporânea, a velhice é carregada de 
atribuições negativas, assim a crise de papéis atinge também 
expectativas com relação ao ser avô/avó.(...) se conseguirmos nos 
aproximar do entendimento dos processos internos dessas 
funções familiares, consigamos criar novas formas de exercer a 
“vovozice” ou “avozice”. (Lopes,  2001, p.39) 
 
 

                  A autora afirma que na “vovozice” o indivíduo lida com emoções 

relacionadas a si mesmo, ao que foi, ao que queria ser e à pessoa que foi parte 

de si mesmo. Explica que o exercício da vovozice pode ser saudável, porém  

conflitivo,  considerando-se a  aproximação  dessas figuras aterrorizadoras da 

finitude.   
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                A  avosidade não remete  necessariamente a uma idade cronológica, 

mas a um laço de parentesco localizado nas filiações trigeracionais, do ponto de 

vista pessoal, familiar e social. Observar a delicadeza dessa etapa da vida implica 

em elaborar e implementar programas voltados para o debate deste tema, junto 

aos segmentos diretamente envolvidos.  

                No convívio entre avós e netos e entre idosos e  crianças , as 

transformações que se operam  são múltiplas e recíprocas, portanto  é preciso 

saber ouvir, para depois saber  contar. 

 
A idade e as diferenças etárias estão entre os mais básicos e 
cruciais aspectos da vida humana. Cada fase, nesta progressão, 
constitui um passo irreversível no desenrolar de sua vida, desde o 
começo até o final. Em cada fase executa diversas tarefas e 
assume diversos papéis em relação a seus membros de sua 
sociedade(...) o processo de crescimento  e envelhecimento está 
sujeito  a definições culturais. (Eisenstadt, 1976,p. 1)  
 

 O autor observa que a definição cultural torna-se uma base para a 

definição dos seres humanos, para a formação de atividades e relacionamentos 

mútuos e para as diferentes distribuições dos papéis sociais. A capacidade 

inerente de aprender e adquirir padrões de comportamento estabelece a 

continuidade social, que é a transmissão da herança cultural, por intermédio da 

socialização e da possibilidade de interação com outras pessoas.  

   
A relação dos jovens, dos adolescentes, com os velhos reflete 
menos a relação que têm com o pai, do que a que têm com o avô: 
desde o século passado, há freqüentemente entre o avô e o neto 
uma afeição recíproca. (Beauvoir, 1990,p.270) 
 

                 A relação do idoso e do avô com os mais novos não tem a cobrança 

como acontece com os pais, porém a responsabilidade e o vínculo são  

diferentes. É mais despreocupada e acaba fluindo melhor, desde que os avós não 

assumam o compromisso que é próprio dos  pais, ou seja,  de cuidar e educar.  

                 Assim, o relacionamento intergeracional pode ser visto como um  

momento essencial   de  negociação e mediação, permeado por  diferentes 

contextos de interação.  
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1.3. Contar histórias  
 

Contar histórias pressupõe uma linguagem que é constituída da 

experiência  humana e, portanto, da riqueza e complexidade da vida. A história 

pode ser contada por meio da narrativa, em que está presente uma multiplicidade 

de verdades parciais. 

Entre gerações diferentes, o contar histórias se configura como uma  

relação intergeracional, sendo o idoso um mediador da narrativa em construção. 

Ao contar histórias para crianças, os idosos utilizam uma linguagem 

constituída da experiência humana e, portanto, da riqueza e complexidade da 

vida. Ao mesmo tempo, usam a narrativa oral para despertar a imaginação de 

quem ouve, liberando a criatividade, o encanto e o desencanto, mencionando 

fatos que fazem parte do cotidiano da vida social, desvelando diferentes 

estratégias de encaminhamento,  solução e superação.  

  
Toda narrativa apresenta: uma sucessão de acontecimentos; há 
sempre algo a narrar; é de interesse humano, de nós para nós, 
acerca de nós; é uma relação com um projeto humano que os 
acontecimentos tomam  significação e se organizam em uma série 
temporal estruturada. (Gotlib, 2000, p.11) 
 

Os narradores sujeitos desta pesquisa assumem a função de 

contadores, em alguns casos, de criadores e, em outros,  de  escritores  de 

histórias, afirmando o seu caráter literário. A experiência que passa de pessoa a 

pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. (Benjamin, 1994.)  

Além disso, convém ainda reafirmar que o relato é um meio de 

transmissão e conservação de cultura.  

Gouveia (2003) afirma que a arte de contar histórias surgiu para 

conquistar o respeito e a aprovação dos seus semelhantes, ou seja, para entreter 

e encantar aqueles que o cercavam; posteriormente, passou a ser depositário de 

conhecimentos e tradições para novas gerações. Ao longo da história, esta arte 

tem um papel cada vez mais sólido nas sociedades.  E nesse universo de arte, 

imaginação e criatividade, a história infantil ocupa lugar privilegiado. Entre as 

múltiplas qualidades podemos classificá-la como recreativa, educativa e instrutiva.  
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Entre o ouvinte e o narrador nasce uma relação baseada no 
interesse comum  em conservar o narrado que pode  ser 
reproduzido. A memória é a  faculdade épica por excelência. Não 
se pode perder no deserto dos tempos, uma só gota da água 
irisada que nômades, passamos do côncavo de uma para outra 
mão. A história deve reproduzir-se de geração a geração, gerar 
muitas outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, 
puxado por outros dedos. Quando Scherazade contava cada 
episódio gerava em sua alma uma história nova, era a memória 
épica vencendo a morte em mil e uma noites.(Bosi, 1994, p. 90)  

 

A história ajuda na expansão da linguagem infantil, estimula a 

inteligência, amplia os conhecimentos, auxilia na percepção das diferenças 

individuais, na formação de hábitos e atitudes sociais, desenvolve a imaginação, a 

atenção e o interesse pela leitura.  As histórias infantis consolidam laços afetivos 

de companheirismo e amizade entre os contadores e os ouvintes.  

A análise da conversação nas narrativas dos idosos pode contribuir 

para esclarecer a abordagem interativa, afirma Preti (1991). Em geral, o narrador  

seria também protagonista  dos fatos e atuaria como verdadeiro ator.  Pode 

também, ao invés de se reportar ao passado, reviver os fatos.  

 
Na conversação de idosos, mecanismos de memória podem 
trazer para a reprodução fatos muito distanciados no tempo. Além 
disso, o problema de selecionar pormenores nesse tipo de 
narrativa está muito mais ligado à situação conversacional, aos 
mecanismos avaliativos do falante, às vezes à sua capacidade de 
criação dentro das conveniências da interação, do que ao 
distanciamento dessas ocorrências do tempo. (...) Na verdade 
está na dependência de um fator de ordem interacional, ou seja a 
conveniência de reproduzir, reviver, refazer certos fatos de acordo 
com os mecanismos avaliativos do narrador, levando-se em conta 
sua experiência atual e as expectativas do ouvinte.(...) Os idosos 
têm uma tendência grande para se tornarem contadores de 
histórias, Há um destino ou tarefa  educativa no seu papel social. 
Existe uma exemplificação farta acumulada ao longo de sua vida. 
Além disso, há  um interesse em relembrar o passado. O tempo 
referido ao passado para o idoso é o tempo de sua juventude, 
parece-lhe sempre melhor do que a realidade  presente em que 
vive. (Preti, 1991, p. 106) 

 

 

Na conversação referida por Preti (1991), quando o idoso conta a 

história, tem a  oportunidade de relembrar nas narrativas  as suas experiências, 

recordando o passado e trazendo os fatos da memória para o presente, 
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considerando  as expectativas  do ouvinte  e  acrescentando no contar  uma 

versão atual  e, conseqüentemente, conseguindo a audiência das crianças.  
 

Através da imaginação os contos de fadas retratam o que pode 
ser, não simplesmente o que é. Rompem os vínculos da realidade 
prática e da convenção social e oferecem uma visão dos ideais 
humanos e do desenvolvimento humano ideal.(...) tratam de 
pessoas simples, de tipos intensamente humanos, caracterizados 
pelos mesmos receios e pelas mesmas tolices de qualquer 
homem ou mulher modernos.(...) No que tange aos contos de 
velhos, esses ideais abrangem a segunda metade da vida. De 
forma que as histórias oferecem, essencialmente, uma visão de 
como pode ser na maturidade e na velhice. (Chinen, 1989, p. 12)  

 
Chinen (1989) relata que os contos de velhos oferecem uma vívida 

alternativa a uma passagem sombria, uma nova imagem de maturidade, voltada 

para a sabedoria, para o autoconhecimento e para a transcendência, tão vitais e, 

infelizmente, desprezados na sociedade ocidental.  

As histórias contadas são paradoxais, pois que, como qualquer conto 

de fadas, deleitam as crianças com magia, suspense, drama e emoção. E, no 

entanto, versam também sobre as angústias dos adultos na fase madura, em luta 

com as tarefas psicológicas da velhice.   
Outro aspecto interessante da narrativa é que ela é  uma forma 

artesanal de comunicação. Desse modo, podemos notar que os narradores 

gostam de começar sua história com uma descrição das circunstâncias em que 

foram informados dos fatos que vão contar a seguir, a menos que prefiram atribuir 

essa história a uma experiência autobiográfica.   Seus vestígios estão presentes 

de muitas maneiras nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as viveu, 

seja na qualidade de quem as relata.  

 
O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar 
conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas para 
muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda 
uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria experiência, 
mas em grande parte a experiência alheia. O narrador  assimila  à 
sua substância  mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu 
dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O 
narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua 
narração consumir completamente a mecha de sua vida. Daí a 
atmosfera incomparável que circunda o narrador (Benjamin, 1994, 
p. 221). 
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A história pode ser fictícia e real ao mesmo tempo. Este é um momento 

de libertação das tensões e quanto maior for a entrega à atividade lúdica mais 

real será o seu envolvimento com o fato de contar histórias, pois possibilita a 

oportunidade de vivenciar as representações, os personagens, as idealizações, 

as  frustrações e as superações.  

 

1.3.1. Memória  
 

Para contar histórias, o idoso recorre à memória, considerando-a como  

resgate da vida cotidiana da linguagem, que encontra eco na experiência vivida.     

Em todas as épocas, os filósofos não somente se preocuparam com e 

refletiram sobre os conceitos de memória e tempo, como também consideraram a 

sua importância para a sobrevivência e para a preservação da cultura. Se 

acreditarmos que memória é a presentificação do passado, ou o registro do 

momento presente para que permaneça como lembrança, não teremos 

descortinado todas as possibilidades da compreensão do que é memória.  

 
Memória é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação 
de informações. A aquisição é também chamada de 
aprendizagem.(...) A evocação é também chamada de 
recordação, lembrança, recuperação. (...) somos aquilo que 
recordamos. Não podemos  fazer aquilo que não sabemos fazer, 
nem comunicar nada que desconheçamos, isto é, nada que não 
esteja  na sua memória.(...) A necessidade de interação entre 
membros da mesma  espécie ou entre  diferentes espécies, inclui, 
como elemento chave, a  comunicação entre indivíduos. Essa 
comunicação é necessária para o bem estar e para a 
sobrevivência. (Izquierdo, 2002, p. 9) 
   

As emoções coletivas são parte da nossa memória e servem para 

nossa comunicação. Procuramos laços culturais ou de afinidades, e, com base  

em nossas memórias comuns, formamos grupos que proporcionam conforto, 

recordação,  interação e identidade coletiva.   

 Bergson (1990) nos diz que a memória é o meio de resgatar o passado, 

estabelecendo uma distinção entre a percepção e a memória.  A percepção é 

explicada pela parte que advém do mundo material, enquanto as lembranças, 

cujo aparecimento é descritivo, são explicadas pela consciência. A posição 

introspectiva de Bergson leva-o a começar a indagação pela auto-análise  voltada 
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para a experiência da percepção. O processo contínuo se manifesta, na maioria 

das  vezes,  por   movimentos que definem ação e reação do corpo sobre o 

ambiente. Corpo e ação. Imagem, cérebro e ação, e imagem, cérebro e 

representação.  

Para o mesmo autor, o propósito da natureza e das funções da 

memória só podem ser analisadas quando postas em relação  com o contexto em 

que se interpenetram  e iluminam mutuamente os conceitos de memória, tempo e 

energia. No espaço da consciência, os movimentos são imprevistos e 

imprevisíveis. A memória hábito é a memória  dos mecanismos motores, que 

usamos de forma mecânica, sem pensar sobre elas. Segundo Bosi, “o nosso 

adestramento cultura, pode estar relacionado à exterioridade, é puramente 

fisiológico e se dá pelas exigências da socialização”.  A memória lembrança  pode 

ser reconhecida como memória, por ser inteiramente independente do hábito. As 

lembranças constituem autêntica ressurreição do passado, orientadas em direção 

ao passado. Bosi ao interpretar Bérgson, afirma: “A  lembrança pura, quando se 

atualiza na imagem-lembrança,  traz à tona da consciência, um momento 

único,singular, não repetido, irreversível da vida.” referindo-se a uma ação 

definida e não-repetida. A imagem lembrança  é individualizada. 

                 Os idosos utilizam as duas memórias, ora a memória hábito  

incorporada no cotidiano e ora  a memória lembrança, recordar as histórias.  

Halbwachs amarra a memória da pessoa à memória  do grupo; e esta última à 

esfera maior da tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade. (Bosi, 

1994, p. 55)  

                  Quando os idosos se propõem a contar histórias referentes aos  fatos 

ocorridos em  suas vidas, trazem  a história para a comunidade. Ajuda os idosos, 

a conquistarem dignidade e autoconfiança. Propicia o contato e, pois, a 

compreensão  entre classes sociais e gerações. (Thompson, 1992, p. 44).  

                  As histórias parecem colaborar com uma aproximação e relação  

intergeracional  e as comunidades. Há uma série de trocas de informação e 

interpretação,  podendo  proporcionar um sentimento de pertencimento   a um  

local  ou  época.        
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Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um 
membro ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida 
presente de um grupo: neste momento da velhice social resta-lhe, 
no entanto, uma função própria: a  de lembrar. A de ser a memória 
da família, do grupo, da instituição, da sociedade.(Bosi, 1994. p. 
63)   
 

                  Conforme Bosi, há uma espécie singular de obrigação social, que é a 

obrigação de lembrar, que não pesa sobre as pessoas com outras idades.  

 
 A criança recebe do passado não só os dados da  história escrita; 
mergulha suas raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida, 
das pessoas de idade que tomaram parte na sua socialização. 
Sem estas não haveria apenas uma competência abstrata para 
lidar com os dados do passado, mas não a memória. Enquanto os 
pais se entregam às atividades da idade madura, a criança recebe 
inúmeras noções dos avós.(Bosi, 1994. p. 73).    

   

 

                   Conforme Halbwachs, os graus de expectativa não são os mesmos em 

toda parte, ou seja, que nem toda sociedade tem as mesmas exigências para com 

os velhos. Para o autor, o relacionamento entre idosos e crianças ou avós 

acontece de forma mais descontraída, sem as preocupações e sem a 

necessidade de colocação de limites e regras que, normalmente, são 

incumbências atribuídas aos pais. Cabe aos idosos a transmissão da memória 

das famílias, comunidades e sociedades.  

 
Durante o dia, enquanto pai e mãe estão ocupados nos campos 
ou nos  inúmeros trabalhos de casa, os pequenos são confiados à 
guarda dos “velhos”, e é destes, e mais do que seus familiares 
mais próximos, que as crianças recebem o legado dos costumes e 
das tradições de toda a espécie. (Halbwachs, 1990, p. 65).  

 

                 A citação refere-se às sociedades rurais, porém observamos que nas 

grandes metrópoles urbanas é cada vez maior o número de crianças que ficam 

com os seus avós, por vários motivos: alguns para colaborarem com os filhos que 

necessitam trabalhar e outros porque sentem prazer nesse contato.         

Halbwachs (1990) ainda afiança que a memória aflora a partir de 

aspectos objetivos que servem como ponto de referência para a construção do 

passado. A memória individual existe, mas ela está enraizada dentro dos quadros 

diverso que a simultaneidade ou a contingência reaproximam momentaneamente. 
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A consciência não está jamais fechada sobre si mesma, nem vazia, nem solitária. 

Somos arrastados em múltiplas direções, como se a lembrança fosse um ponto 

de referência que nos permitisse situar em meio à variação contínua dos quadros 

sociais e da experiência coletiva histórica.  
Quanto às lembranças, o mesmo autor afirma que elas podem se 

organizar em memórias individuais e memórias coletivas e que  o indivíduo 

participa de ambas, com atitudes diferentes e mesmo contraditórias. As palavras 

e idéias são instrumentos necessários para o funcionamento da memória 

individual. As lembranças estão limitadas a um tempo e a um espaço, ou seja, 

nossas memórias não se confundem  com a dos outros.  

 
A memória coletiva se distingue da história. (...) É uma corrente de 
pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de 
artificial, já que retém do passado somente, aquilo que ainda está 
vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a 
mantém.(Halbwachs, 1990, p. 86)  

 

     A memória coletiva também tem limites e espaço, porém diferenciados 

da memória individual. Halbwalchs (1990) distingue a memória interior e a 

exterior, a pessoal e a social, respectivamente, autobiográfica e histórica. 
      O ser humano se diferencia pela capacidade de transformação da 

realidade que o cerca. Portanto, quanto mais experiência lúdica tem, maior será o 

aprendizado e a oportunidade de experimentar. Conseqüentemente, conseguirá 

enfrentar com mais disposição e criatividade as adversidades e desafios da 

vida,atuar em espaços que permitam a interação e tornar as práticas cotidianas 

do ócio saudáveis. 

Outro fato que devemos considerar é o tempo. Segundo Martins 

(1991), Kairós é um tempo ou um movimento de prosseguimento além da razão, 

ou seja, o tempo vivido. Cronos refere-se ao tempo cronológico, diferente de 

tempo vivido. Tempo é o sentido da vida e o indivíduo é um ser temporal com 

subjetividade. Para compreender uma pessoa, é necessário conhecer e pensar 

nas intersecções das suas várias dimensões, de uma totalidade temporal do ser e 

das relações com as coisas em si mesmas e a trajetória entre o passado, 

presente e futuro.  
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Há uma idéia verdadeira de tempo que nos ensina sobre a natureza do 

fluxo e da sua própria transitoriedade. Se fizermos a análise das nossas 

experiências de tempo, vamos perceber que é na cotidianidade da vida, naquilo 

que fazemos, que vivemos, na sua importância que descobriremos  um horizonte 

de possibilidades do Ser. 

       Com o tempo, o contador exercita suas potencialidades  e  se prepara 

para se tornar melhor e se aperfeiçoar. Cada qual apresenta suas possibilidades 

em relação a uma realidade cujas regras conduz e domina, oferecendo as suas 

condições e habilidades para entrar em contato com o outro. Sob diversas formas 

caracterizadoras da situação lúdica, ele desenvolve diferentes comportamentos, 

ao mesmo tempo dialogando  e convidando a um encontro comunicativo. 

         As experiências vividas e os saberes acumulados dos idosos podem 

oferecer  oportunidades de realizar projetos desvalorizados em outras etapas da 

vida, estabelecendo  relações educativas importantes entre gerações. 

 

1.4. Sociabilidade  
 

  A sociabilidade compreendida envolve  os contatos estabelecidos  e 

relações  mantidas num contexto social entre contadores de histórias e crianças 

na vida cotidiana.  

                  A sociabilidade se estabelece entre o idoso contador de histórias e a 

criança, público alvo desta ação interpessoal, de natureza educativa, no ato de 

contar histórias.  
A sociabilidade, como forma autônoma ou lúdica de sociação, é o 
fenômeno de estar com um outro e para o outro, através do  
veículo dos impulsos ou dos propósitos, forma e desenvolve 
conteúdos e os  interesses materiais ou individuais(...) O impulso 
de sociabilidade extrai das realidades da vida social o processo de 
sociação como um valor apreciado, e através disso constitui a 
sociabilidade no sentido estrito da palavra. O homem sociável 
também é um fenômeno peculiar – não existe em lugar nenhum, a 
não ser nas relações sociáveis.(...) as pessoas conversam por 
causa de algum conteúdo que querem comunicar ou sobre a qual 
querem se entender. A conversa atinge seus verdadeiros fins na 
arte de conversação, que possui suas próprias leis artísticas, 
Numa conversação puramente sociável, o assunto é 
simplesmente o meio indispensável para a viva troca de palavras 
revelar seus encantos.(...) jogo de relações que criam  entre os 
participantes, juntando e separando, ganhando e perdendo, dando 
e tomando. (Simmel, 1983, 166 - 167 -176) 
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       O autor afirma que o conteúdo de uma conversação deve ser 

interessante, atraente e importante. Conversar pressupõe um caminho de ida e 

volta. Entre todos os fenômenos sociológicos, com a possível exceção de olhar 

um para o outro, a conversa é  a forma mais pura e elevada de reciprocidade, o 

que equivale a dizer que a  conversa é  a realização de uma relação. 

        Contar histórias pode revelar a sutileza de tato que reflete os elementos  

de sociabilidade. Ouvir e contar histórias é um momento de animação, harmonia e 

consciência comum, mediatizada pela linguagem. Não há conhecimento sem 

linguagem. Se pararmos no terreno desta afirmação, tudo parece tácito e nosso 

estar no mundo não produz temores.  

                Podemos dizer com Berger e Luckmann  que “a realidade da vida 

cotidiana é sempre partilhada com outros. A mais importante experiência ocorre 

na situação de estar face a face com o outro, que é o caso da interação social. 

(Berger & Luckmann ,1985).   
Interação é o processo que ocorre quando pessoas agem uns com os 

outros  em um contexto social. Há uma distinção entre ação e comportamento. A 

maneira que abordaremos em nossa pesquisa é a ação ou relação que 

compreendemos como um comportamento intencional, baseado na idéia de como 

outras pessoas   interpretarão e  reagirão. 

Na interação social, percebemos outras pessoas e situações sociais e, 

baseando-nos nelas, elaboramos idéias sobre o que é esperado, os valores, 

crenças e atitudes que a ela se aplicam.  

Para Duran (1993), as interações se revelam como condição de 

construção do social e do cultural, viabilizada pela participação individual em uma 

multiplicidade de interações.  

É importante ressaltar que  o termo interação social está sendo usado, 

até aqui, no sentido mais abrangente possível. Está sendo empregado no sentido 

que parece mais próprio possível, em que duas ou mais pessoas agem uma em 

relação à outra, tanto no sentido de que a ação de cada um é dirigida para a 

outra, tanto no sentido de que a ação de cada uma decorre da outra. Estas ações 

são reciprocamente orientadas e dependentes.  

Nesse sentido, Jacques Delors (1999), no Relatório para a UNESCO – 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI –, afirma que a 

educação ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas na medida em que 
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aumenta o papel que desempenha na dinâmica das sociedades modernas. A 

educação, ao longo da vida, baseia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.  

Assim, o ato de contar histórias se constitui  também como uma prática 

educativa, voltada para a realização de uma tarefa que é,  ao mesmo tempo, 

prazerosa e de aprendizado. Dessa forma, contar histórias aproxima-se do 

primeiro pilar da educação -  aprender a conhecer e supõe, antes de tudo, como 

diz Delors (1999):  
aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o 
pensamento(...) porque seu fundamento é o  prazer de 
compreender, de conhecer, de descobrir(...). O aumento dos 
saberes(...) favorece o despertar da curiosidade intelectual, 
estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante 
a aquisição de autonomia na capacidade de discernir. Esta 
aprendizagem da atenção pode revestir formas diversas e tirar 
partido de várias ocasiões  da vida. (Delors, 1999, p.91) 
 

                    Ao exercer essa prática, o contador desperta a curiosidade da 

criança e, se bem sucedido, consegue transmitir a necessidade de continuar 

aprendendo ao longo da vida, pois a transmissão de conhecimento, neste caso, 

se dá por intermédio da linguagem.    

 O terceiro pilar da educação é aprender a viver juntos, desenvolvendo 

a compreensão do outro e a percepção das interdependências, realizando 

projetos comuns e gerindo conflitos, valorizando o pluralismo, a compreensão 

mútua e a paz.  A alteridade, o reconhecimento do outro, passa por um 

necessário exercício de autocrítica. Viver juntos supõe um aprendizado mútuo. 

 É verdade que não é possível ignorar as diferenças entre os homens, 

contudo, é preciso somar esforços e procurar aprender com o outro, valorizando a 

participação em projetos comuns entre gerações. 

O quarto pilar, aprender a ser, define que para melhor desenvolver a  

personalidade e estar à altura de agir com maior capacidade de  autonomia, de 

discernimento e de responsabilidade, é preciso levar em consideração memória, 

raciocínio, sentido estético, capacidades físicas  e aptidão para comunicar-se. O 

idoso contador de histórias interage com a criança e revela, reciprocamente, a  

criatividade e a capacidade de perceber o outro. 
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Convém, pois, oferecer às crianças e aos jovens todas as  
ocasiões possíveis de descoberta e de experimentação (...) que 
venham completar a apresentação atraente daquilo que, nestes 
domínios, foram capazes de criar as gerações que os precederam 
(...). A preocupação em desenvolver a imaginação e a criatividade 
deveria, também, revalorizar a cultura oral e os conhecimentos 
retirados da experiência da criança ou do adulto. (Delors, 1999, 
p.100)  

 

Por intermédio da sensibilidade e dos sentimentos, suscitados pelas 

histórias, a criança desenvolve o pensamento crítico, libertador, que conduz à 

autonomia, aprendendo a interpretar o mundo e as mensagens midiáticas para 

além da estandardização e desumanização.  

        Ao analisarmos a sociabilidade, segundo Martins (2000), percebemos 

que o novo herói da vida é o homem comum, imerso no cotidiano. As grandes 

certezas entraram em crise, assim como as  estruturas da riqueza e do poder. Os 

grandes esquemas teóricos, com os novos desafios da ciência e da vida, 

acabaram.  

        Há, sem dúvida, uma enorme riqueza de interpretações do senso 

comum nas sociologias fenomenológicas, afirma Martins (2000).  O senso comum 

é compartilhado entre os sujeitos da relação social. Nela o significado a precede, 

pois é condição de seu estabelecimento e ocorrência. Sem significado 

compartilhado, não há interação. O significado é reciprocamente experimentado e 

reconstruído pelos sujeitos.  
 

O novo herói da vida é o homem comum imerso no cotidiano. É 
que no pequeno mundo de todos os dias está também o tempo e 
o lugar da eficácia das vontades individuais, daquilo que faz a 
força da sociedade civil, dos movimentos sociais. (...) a 
significação da ação é, de certo modo, negociada. Os significados 
que mediatizam os relacionamentos entre as pessoas estão 
sujeitos a um complexo mecanismo de deciframento. (...) Uma 
imensa construção imaginária define a circunstância da relação 
social. (Martins, 2000, p.57 e 60) 

 

      Concordamos com  o pensamento do autor, pois consideramos que os 

pontos ressaltados dizem da sociabilidade do homem simples no cotidiano.  O 

idoso pode ser o homem simples referido por Martins (2000) ou o novo herói da 

vida,  diante de todos desafios da sociedade. 
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      Os velhos, nesta pesquisa, estão fazendo e participando da sua própria 

história, construindo um novo capítulo, não como querem e sim sob as 

circunstâncias que encontram, legadas e transmitidas pelo passado e, ao mesmo 

tempo, interagindo no presente para mudar o futuro.        

Lefebvre apud Martins (2000) define  que o vivido é a fonte das 

contradições  que invadem a cotidianidade de tempos em tempos, nos momentos 

de criação e também reprodução  ampliada de contradições sociais: não há 

reprodução de relações sociais sem uma certa produção de relações – não há 

repetição do velho sem uma certa criação do novo, mas não há produto sem obra, 

não há vida sem  história. Esses momentos são de anúncio do homem como 

criador e criatura de si mesmo.  

      Heller apud Martins (2000) disse que só quem tem necessidades 

radicais pode querer e fazer a transformação da vida.  
      Desejar um local  que trate seus cidadãos  com justiça, eqüidade e 

dignidade,  se faz necessário e, para isso, podemos lembrar que sem a  reforma 

do pensamento como propõe Morin (1995),  não será possível a  mudança  para 

transpor o insuportável, conquistando rupturas no cotidiano. 

 
1.4.1. Significado  

 

Segundo o Dicionário Enciclopédico Koogan Larousse, o vocábulo 

significado é entendido como acepção, sentido, significação.  Em lingüística 

refere-se ao valor, ao sentido ou conteúdo de um signo lingüístico, a 

representação mental evocada por uma forma lingüística, aquilo que uma palavra 

quer dizer. (Koogan Larouse 1979, p.778). 

Segundo Geertz, a significação é um conjunto de símbolos lingüísticos 

próprios da natureza humana, transmitidos entre gerações de seres humanos, os 

quais são os criadores da cultura.  
 

O conceito de cultura ao qual eu me atenho não possui referentes 
múltiplos nem qualquer ambigüidade fora do comum, segundo me 
parece; ele denota um padrão de significados transmitido 
historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de 
concepções herdadas expressas em formas  simbólicas por meio 
das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 
conhecimento e suas atividades em relação à vida (Geertz 1989, 
p.103).  
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Com esta afirmação, o autor nos possibilita uma análise mais profunda 

sobre a concepção de cultura, dando ênfase ao estudo dos símbolos e 

significados e chama a atenção para a dinâmica cultural, afirmando que o 

movimento de significados impede a cristalização da cultura.  
 

(...) a cultura consiste em estruturas de significados socialmente 
estabelecidas, nos termos dos quais as pessoas fazem certas 
coisas.(...) Na abordagem semiótica da cultura, o grande objetivo, 
ou o ponto global, é auxiliar-nos a ganhar o acesso ao mundo 
conceitual em que vivem os nossos sujeitos, de forma a 
podermos, num sentido um tanto amplo, conversar com 
eles.(Geertz 1989, p. 23 - 35)  
 

Assim, o projeto de pesquisa a que nos propomos, necessita da 

compreensão do significado  da relação estabelecida ao ato de contar histórias 

como uma atividade realizada fora  das  obrigações  da vida cotidiana  e, por 

conseguinte, uma prática que possibilita uma interpretação por parte do contador 

com uma  liberdade criativa, fazendo com que os que ouvem, acreditem 

verdadeiramente. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
       Tradicionalmente, as pesquisas acadêmicas sempre se apoiaram em 

dados quantitativos, considerando que o escopo principal das ciências em geral, e 

mesmo das ciências sociais, era encontrar generalizações possíveis de serem 

aplicadas aos fenômenos. Porém, a sabedoria humana, acumulada durante 

séculos, mostrou-nos que tudo o que está vivo, se transforma. Assim, as ciências 

que investigam o social buscaram novas formas de conhecer e compreender os 

sujeitos das pesquisas, em suas formas peculiares de pensar, de ver e de sentir o 

mundo. 

 Podemos dizer com Demo (1993) que: 

  
Em primeiro lugar, pesquisa significa diálogo crítico e criativo com a 
realidade, culminado na elaboração própria e na capacidade de 
intervenção. Em tese, pesquisa é a atitude do aprender a aprender 
e, como tal, faz parte de todo processo educativo e emancipatório 
(Demo, 1993, p.128). 
 

       Confirmando essa premissa, a literatura mostra que a produção 

científica da Gerontologia é permeada por uma riqueza de práticas e de saberes  

urdidos no cotidiano, na tessitura da vida, nas tramas do real. Cada vez mais se 

torna valioso discutir a prática profissional como uma instância necessária para a 

construção do conhecimento, seja na compreensão da identidade própria da 

Gerontologia, seja no contexto das Ciências Sociais em que esta se localiza e se 

realiza.  

       Para que a Gerontologia possa garantir a legitimidade das práticas, 

enquanto instâncias eminentemente transformadoras da realidade, torna-se 

imprescindível que elas se concretizem pela via coletiva. As concepções da 

prática social, apesar de sua riqueza inerente e imanente, nem sempre deixam 

claro quem é o sujeito com o qual se está trabalhando. Muitas vezes, o enfoque 

recai mais sobre o profissional e sua visão de mundo do que propriamente sobre 

aqueles com os quais se está construindo saberes. As instituições, por sua vez, 

existem para dar respostas às questões sociopolíticas, pela via dos serviços. Para 

que, de fato, a prática profissional seja uma ação transformadora, deve-se 
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identificar não só as carências, demandas e necessidades, mas, principalmente, 

escutar o que dizem os sujeitos sociais.  

       Essa dimensão da prática pode ser contemplada tanto nas 

organizações de serviços nas quais a Gerontologia se insere e intervém 

profissionalmente, quanto nas pesquisas e estudos que conduz e de que 

participa. É uma questão de envolver-se, descortinar novos horizontes do saber e, 

especialmente, criar o novo conhecimento pleno de significados.  

     Ao buscar uma alternativa metodológica adequada para a elaboração 

da nossa dissertação de mestrado, optamos pela pesquisa qualitativa. 

Acreditamos que um estudo dessa natureza, busca de significado, só poderia ser 

apreendido por essa via, mesmo porque se constitui na reprodução do viver 

histórico de um segmento populacional, os idosos, os quais poderão nos contar (e 

somente eles) como transmitem e trocam seus saberes em interação com outro 

segmento populacional, as crianças. 

 

2.1.  Escolha da metodologia de pesquisa 
 

O que é pesquisa qualitativa? Quais as técnicas mais utilizadas? Quais 
são as mais adequadas, tendo em vista o presente estudo?  

                 Podemos afirmar com Chizzotti (1998) que 

 
...[a] abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 
(Chizzotti, 1998, p. 79).  

 

Desse modo, entendemos que a pesquisa qualitativa tem por 

paradigma a construção da realidade social na qual investigador e pesquisados 

participam e interagem, em um processo contínuo de elaboração de 

conhecimentos. 

O processo de transmissão dos saberes se dá por meio de contínua 

associação e dissociação de idéias, construções e desconstruções da realidade 

social, procurando compreender a causalidade fundante dos fenômenos e suas 
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contradições. Isto só é possível se a pesquisa se concretizar dando vida aos 

sujeitos que dela participam. 

Para Queiróz (1991), o relato oral sempre foi a maior fonte humana de 

conservação e difusão do saber e a  mesma autora afirma-nos : 
  

   A educação e a transmissão de conhecimentos baseia-se na 
narrativa, que encerra uma primeira transposição: a da 
experiência indizível que se procura traduzir em vocábulos 
(Queiróz, 1991, p.2). 
 

Corroborando essa afirmativa, Rojas (1999) ressalta que 
  

o indizível nos relatos orais é o conjunto de vivências, emoções e 
experiências das pessoas que não está nos documentos e tem um 
valor inestimável de transmissão, conservação e difusão de 
conhecimentos. (Rojas, 1999 p. 87). 

 

                 Considerando que o paradigma norteador da pesquisa qualitativa é 

conhecer o fenômeno investigado, procurando captar as representações 

subjetivas dos sujeitos e o significado atribuído por eles, a escolha das técnicas e 

instrumentos  de coleta de dados  reveste-se de importância fundamental.    

Para Chizzotti, em pesquisa qualitativa, os dados são colhidos 

interativamente, tanto nas diversas etapas do estudo, quanto na interação entre 

pesquisador e sujeito. O autor  nos diz que são instrumentos de coleta de dados: 

 
a observação participante, a entrevista individual e coletiva, o 
“teatro da espontaneidade”, o jogo dos papéis, a história de vida 
autobiográfica ou etnobiográfica, as projeções de situações de 
vida, análise de conteúdo ou qualquer outro que capte as 
representações subjetivas dos participantes. (Chizzotti, 2001 p. 
89-90). 
 

                           Tendo em vista os objetivos que determinamos para o nosso estudo, 

cada vez mais nos encaminhamos para a utilização de uma abordagem 

qualitativa, privilegiando o contato direto com o sujeito, partindo do pressuposto 

de que é necessário apreender a sua singularidade e, ao mesmo tempo, 

compreender a importância de sua experiência social.  
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2.2.   Escolha dos sujeitos participantes 
 

 

Desde o momento em que tivemos o propósito de realizar esta 

pesquisa, passamos a procurar pessoas que pudessem indicar instituições ou 

projetos em que existissem ou atuassem idosos, contadores de histórias. Assim, 

contatamos o Núcleo de Convivência para Terceira-Idade que faz parte do 

Movimento Comunitário de Promoção Humana-Igualdade. Nesta organização, 

realizamos entendimentos com idosas que  contavam  histórias para as crianças 

das creches da região de Santo Amaro, em São Paulo, onde entrevistamos três 

contadoras de história. 

Por intermédio da indicação da professora Suzana Medeiros e da 

professora Linice da Silva Jorge, entrevistamos uma componente do Projeto 

Estação Memória da Biblioteca Álvaro Guerra, em Pinheiros, que conta histórias 

em mais dois locais, um dos quais é uma creche situada no Bairro Jardim 

Bonfiglioli e o outro é o Colégio Santo Agostinho. A partir desta entrevistada, 

recebemos a indicação de mais uma contadora de histórias a qual, entretanto, 

não foi contatada.  

Em razão do nosso interesse pelo tema, mantivemos entendimento 

com editoras que pudessem nos indicar contadores de histórias para  fazer parte 

da nossa pesquisa. Assim, entramos em contato com a escritora de livros infantis 

e contadora de histórias, Tatiana Belinky, que aceitou ser entrevistada.  

Era do nosso interesse também entrevistar idosos do sexo masculino, 

visando contemplar a diversidade de gênero e diferentes olhares entre os 

depoentes. Com a atenção da Professora Vitória Kachar, docente da 

Universidade Aberta à Maturidade da PUC/SP, entrevistamos um aluno que conta 

histórias  para a comunidade judaica.  

Mediante entendimento com a Rede Voluntária do Hospital  do Câncer 

Fundação A. C. Camargo,  foi recomendado que entrássemos em contato com a  

Associação Viva e Deixe Viver onde recebemos a indicação de cinco contadoras 

de histórias  que atuam em Hospitais. Destas, entrevistamos duas, embora todas 

se disponibilizassem a participar da pesquisa. 
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Os depoimentos foram orientados por um Roteiro de Entrevista (anexo 

nº 1), utilizado somente pelo pesquisador. Realizamos o pré-teste em julho de 

2003 e modificamos o roteiro, incluindo outras questões para melhor atender aos 

objetivos, visto que a intenção do estudo era a de compreender valores e 

significados atribuídos pelos idosos à relação estabelecida com as crianças ao  

contar histórias.   

A pesquisa de campo se constituiu na realização das oito entrevistas 

anteriormente mencionadas, as quais foram  gravadas com o consentimento dos 

participantes, mediante a assinatura de um Termo de Consentimento (anexo nº 

2).  

Registramos a duração de cada uma em torno de 60 minutos, 

estabelecendo com os entrevistados uma ambiência e um clima favorável à 
espontaneidade, necessária para enriquecer a investigação.  

 

2.3.  Procedimentos para análise das entrevistas 
 

Uma das dificuldades mais prementes na análise do material de 

pesquisa, seja de textos teóricos, seja de depoimentos orais, é a formulação de 

um esquema ou conjunto de regras que permitam desvendar os conteúdos do 

material coletado.  

Segundo Queiróz (1991), intuição, erudição e experiência compõem o 

arsenal de que se serve o estudioso em tal análise. Neste sentido, a autora alerta 

que as interpretações serão variadas em razão dos diferentes aprofundamentos, 

dados pelos diferentes pesquisadores (Queiróz, 1991, p. 93). 

Outros autores ressaltam a importância do pesquisador estar atento 

tanto àquilo que foi dito, como ao que não foi verbalizado, porém, expresso pelo 

gestual e pelo olhar. 

Segundo Setúbal (1999), a análise de conteúdo tem por suporte 

instrumental qualquer tipo de mensagem, formas de expressão dos sujeitos 

sociais. Para a autora, é possível adotar alguns procedimentos metodológicos e 

desvendar os significados e significantes, seja  dos conteúdos expressos pelos 

sujeitos por meio de palavras, ou dos não-expressos, como silêncios, 

comunicações faciais e outros (Setúbal, 1999, p. 59-60). 
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Em nossa pesquisa, para análise do material coletado, utilizamos as 

transcrições literais dos depoimentos, assim como as anotações do diário de 

campo, no qual estavam registradas as idéias e expressões dos sujeitos, com o 

máximo de fidelidade possível.  

Após várias leituras dos depoimentos transcritos, fomos penetrando 

gradativamente em seu universo de valores, crenças e formas de vida. Dessa 

maneira, obtivemos um entendimento do conteúdo expresso em palavras, os 

quais foram complementados pelas anotações do diário de campo, em que 

estavam registradas as observações referentes aos sentimentos, silêncios e 

manifestações não-expressas verbalmente. 

Por intermédio dessa leitura, cotejamos, individualmente, o conteúdo 

das falas dos sujeitos da pesquisa com nosso referencial teórico, construindo a 

análise dos discursos apresentados no próximo capítulo. Esta etapa é necessária, 

pois, como diz Queiróz (1991), somente através da análise, isto é, do 

desmembramento dos tópicos que contêm,  poderá ser aproveitada a informação 

nele encerrada (Queiróz, 1991, p. 95)  

Um segundo procedimento, igualmente importante na análise dos 

conteúdos é a comparação entre entrevistas. Como nos diz Haguette (2000), 

deste modo é possível descobrir lacunas ou omissões passíveis de ser cometidas 

tanto pelo pesquisador quanto pelo entrevistado. (Haquette, 2000, p. 87). 

Ambos os procedimentos nos possibilitaram categorizar as expressões 

verbais dos idosos, confrontando-as com a temática recorrente na literatura 

pesquisada. Vale ressaltar que esse momento também é, como diz Chizzotti 

(2001)), um processo de idas e voltas. A leitura dos depoimentos remete 

novamente ao exame da literatura, que, por sua vez, descortina outros aspectos 

da temática estudada. (Chizzotti, 2001 p. 89). 

Após essas etapas, foi possível construir uma interpretação dos 

depoimentos dos sujeitos entrevistados, coerente com a literatura pesquisada, de 

maneira a trazer à tona expressões verbais, sentimentos, opiniões e 

considerações desse segmento populacional, os idosos contadores de histórias 

em uma situação de inter-relação entre gerações. 

A análise e a interpretação do conteúdo das falas dos entrevistados 

nos permitiram compreender qual o significado da relação estabelecida com a 

criança, no ato de contar histórias. 
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                No próximo capítulo, apresentaremos as principais interpelações entre 

os conteúdos expressos pelos entrevistados em nossa pesquisa, em confronto 

com as aproximações teóricas definidas no Capítulo 1: considerações sobre 

envelhecimento e velhice, relacionamento intergeracional, contar histórias e  a 

sociabilidade entre idosos e crianças. As referidas categorias são explicitadas de 

acordo com o roteiro de entrevistas utilizado.  
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3. ERA UMA VEZ... OS CONTADORES DE HISTÓRIAS EM CENA 
 
 

 

 Pronunciando as palavras era uma vez..., os contadores propõem uma 

outra maneira de olhar para a realidade, que por vezes nos parece tão dura, tão 

fria e tão difícil. A atuação dos contadores, utilizando fatos reais ou imaginários, 

leva o ouvinte a um momento de magia, possibilitando que a criança ou o 

adolescente intervenha na narrativa, recontando ou interpretando a história, 

estimulando sua inteligência e criatividade. 

Ao ouvir essas três palavras mágicas, crianças, adolescentes e até 

mesmo adultos param e aguardam com curiosidade, e com um certo suspense, o 

desenrolar da história. Ao mesmo tempo em que os contadores constroem 

conhecimentos, também prendem a nossa atenção e consolidam laços afetivos 

de companheirismo e de amizade intergeracionais. As histórias despertam a 

imaginação, o encantamento e, principalmente, a possibilidade de sonhar. 

 Consideramos pertinente a reprodução de uma história surgida no convívio com 

as crianças, intitulada: Emoções de um contador.  
 

Quarta-feira, oito horas, coração a postos, imaginação alerta, 

fantasia convocada, avental colorido. Nos livros, fadas e bruxas; 

na cabeça idéias cintilantes surgindo e se multiplicando como os 

desenhos de caleidoscópio que levo na minha mágica. 

Caminhando pelo jardim que me leva ao prédio da internação, do 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas, sinto a cada passo alegria e 

emoção, imaginando os olhinhos brilhantes que me esperam. 

- Bom dia, Jaque! Hoje você está mais linda, seu sorriso 

está tão branquinho, parece que você mandou pintar! 

- Quero saber se descobriu como o porco espinho vai me 

abraçar sem pinicar e me fazer virar uma peneira.  

- Como poderia me esquecer do que prometi a você? 

- O porquinho Roque-Roque pediu a dona Ovelha um 

montão de lã e a vovó Porcolina fez uma roupa estofadinha para 

ele usar em dias de grandes abraços. Assim, no dia do 
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aniversário, junto com o compadre Fuça-Fuça, você vai vestir a 

roupa nova à prova de abraços. Aí... 

 Assim aconteceu mais esse momento tão especial que vivencio 

todas as semanas como voluntária do Viva.  

Demora muito para chegar outra quarta-feira, mas até lá vou 

juntando um montão de idéias mágicas e coloridas embrulhadas 

num papel-alegria para presentear os meus amiguinhos quando 

dizem: “Oi, tia, que legal que você chegou”. (Mastroti, in Gouveia, 

2003, p. 114).  

   
 
 

Essa história foi escrita por uma de nossas entrevistadas e 

percebemos que ela trata de maneira peculiar a emoção com que os contadores 

vivenciam algumas das situações. Principalmente, traduz de forma simples e 

profunda a complexidade do momento. 

Os narradores - avós e inesquecíveis contadores de histórias que ao 

longo dos anos encantam as crianças com suas narrativas mágicas e fantásticas - 

revelam-se extraordinários em sua arte, cada um com sua sutileza e 

peculiaridade. Propõem à criança uma oportunidade de desenvolver a 

imaginação, com suas trocas de experiências e aprendizado, e atendem à 

curiosidade pela via do encantamento.  

 

 

 3.1. Os contadores de histórias em suas respectivas 
individualidades  
 
  

A seguir, apresentamos alguns dados biográficos acerca dos 

contadores de histórias que participaram deste estudo, extraídos do diário de 

campo e dos depoimentos. Referem-se às nossas impressões sobre as 

características pessoais e sociais dos oito depoentes. Não podemos deixar de 

observar que, para se descrever alguém, é necessário um período maior de 

convivência e observação; porém, ressaltamos aqui os aspectos considerados 
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relevantes para o entendimento das características do grupo e de cada um dos 

contadores.  

 

Contador 1  
 

É natural de Ponte Nova, Brasília, e reside em Santo Amaro, São 

Paulo. É casada e se entende muito bem com o esposo. Segundo afirmou, um 

respeita a individualidade do outro. Tem 68 anos, o marido 70 anos e ambos 

vivem com  a genitora dela  de 92 anos. Teve 08 filhos, sendo que 02 moram com 

eles, e têm 12 netos. Já trabalhou bastante, porém nunca foi registrada; sua 

vontade é de trabalhar para poder contribuir com o marido. Gostaria de poder se 

aposentar. É simpática, alegre, simples, gentil, canta no coral da igreja e, quando 

conta as histórias, canta várias músicas e cantigas de roda, animando o 

ambiente.  

Contava histórias nas Creches na região de Santo Amaro e recebia 

uma ajuda de custo da prefeitura através do Pic Será. Com a interrupção do 

projeto, passou a não contar as histórias nos locais mencionados e, hoje em dia, 

conta histórias para sua neta, que as aprecia muito. Ao interromper a atividade de 

contadora, passou a desenvolver um trabalho como voluntária na igreja, visitando 

famílias e colaborando no levantamento de necessidades. É bastante religiosa e 

participa de maneira ativa das atividades da igreja e do Grupo de Convivência.  

Menciona que contar histórias a remete às lembranças da infância, 

brincadeiras, cantorias, etc. Relata sentir prazer nessa atividade. Quando a 

observamos no início do trabalho e da aproximação, demonstrava habilidade na 

comunicação com as crianças. 

Atendeu-nos prontamente para prestar depoimento e participar do 

estudo.  

  

Contador 2 
 

Tem 75 anos, é viúva, mineira de Montes Claros, reside em São Paulo 

há 30 anos, toma conta da casa onde mora desde que chegou a São Paulo, e em 

troca não paga pela moradia.  Assim como as contadoras 1 e 3, também recebia 

ajuda de custo da Prefeitura Municipal, para contar histórias.  
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 É muito agradável, simpática, alegre, risonha e bonita. É uma pessoa 

sofrida devido a problemas sociais e especialmente de saúde, enfrentados com 

filhos e netos. Mesmo com os problemas enfrentados, consegue manter a 

esperança de vivenciar dias melhores e atrai as pessoas, principalmente as 

crianças, pois está sempre com um sorriso estampado no rosto. 

Conseguia a atenção das crianças ao começar a contar as histórias, e 

demonstrava uma habilidade ímpar no relacionamento com as crianças da 

creche. Acredita que proporcionava o carinho e a atenção de que elas 

necessitavam e não recebiam nem por parte dos pais, nem dos funcionários. Isso 

fazia com que permanecesse na creche por mais tempo. Acompanhava as 

atividades do parquinho, brincava de roda e ajudava a servir o almoço para as 

crianças. Só se retirava quando os pequenos iniciavam o seu sono.  

Vaidosa, veio para a entrevista bem arrumada, com uma leve 

maquiagem, vestida de maneira discreta. Usava um par de brincos muito bonitos, 

confeccionados por ela mesma. Gostou de participar do estudo, sendo bastante 

solícita. Quando estávamos nos aproximando do tema, assistimos ao momento 

em que contava histórias para as crianças e, de fato, percebemos que era um 

clima muito rico de afetividade, carinho e troca, dentre outros pontos observados 

no decorrer da análise.  

Sente falta da atividade de contar histórias desde que esta foi 

interrompida; porém, não continuou contando as histórias por entender que não 

deveria dar prosseguimento sem o acompanhamento dos profissionais e também 

em função do problema de saúde da filha, que a absorve bastante na fase atual 

da doença.  

Participa dos ensaios de coral, festas e outras atividades do Núcleo de 

Convivência, mencionando que só freqüenta porque gosta muito, pois para ela é 

difícil se ausentar devido aos cuidados com a filha. Considera o fato de estar viva 

uma “bênção de Deus”, sente-se feliz por ter disposição, animação e coragem. 

Menciona que “pobre nunca tem futuro”; quer fazer tanta coisa e não pode, mas 

não deixa de sonhar. Deseja viajar para Montes Claros e visitar as fazendas das 

primas. Para que isso aconteça, contará com a ajuda de uma nora, que ficará 

com a filha dela por alguns dias. Está planejando que isso dê certo no final do ano  

de 2004.   

 

 



 54

       Contador 3 
  

É pernambucana, nascida na cidade de Arco Verde, e reside em São 

Paulo há 41 anos. Fazia parte do Projeto Pic Será, realizado pela Prefeitura 

Municipal. Menciona que, ao contar histórias, aprendia e ensinava, dando o 

carinho que os parentes não proporcionavam às crianças. Supria, portanto, um 

papel que não estava sendo ocupado por ninguém. Demonstra muita satisfação 

ao ser chamada de vovozinha com tanto carinho por parte das crianças e relata 

sentir falta da atividade, pois não contou mais histórias após a interrupção do 

projeto.  

É gentil, simpática e se disponibilizou a participar do estudo; porém, 

manifestou acanhamento ao prestar o depoimento. Atuava sempre em dupla com 

outra contadora. É tímida, mas ao contar as histórias, não demonstrava 

acanhamento.  

É bastante religiosa, participa intensamente das atividades da igreja,  

seguindo os ensinamentos de seu pai. Aprecia também a participação no Núcleo 

de Convivência e considera as colegas como uma família: contam histórias umas 

para as outras, brincam e se divertem. Sente-se bem em partilhar momentos 

como esses. A música para ela é tudo, não perde os ensaios do coral, e participa 

também de vários cursos.  

Tem problemas de saúde e reclama que o valor recebido pela pensão 

do ex-marido não é suficiente nem para a compra dos medicamentos. O 

relacionamento com os filhos é muito bom: assumem as despesas da casa e, 

segundo seus comentários, são carinhosos e mantêm uma convivência afetiva e 

harmoniosa, com cumplicidade e solidariedade.  

No momento, vivencia um período com autonomia jamais 

experimentado em etapas anteriores da vida. Inicialmente, era muito dependente 

do pai e, posteriormente, do marido. Ao ficar viúva, sentiu-se perdida, sem saber 

o que fazer; com o passar do tempo, descobriu o que é ter liberdade e autonomia. 

É uma pessoa simples e agradável.  
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Contador 4 
  

Aos 76 anos de idade, é uma pessoa bastante ativa e participa de 

vários grupos e atividades. Tem facilidade na comunicação escrita e verbal. É 

viúva, mora sozinha e aprecia sua independência e autonomia. Relaciona-se 

muito bem com a sua família e tem uma relação estreita e de entendimento com 

os dois netos. Estabeleceu uma parceria com sua neta, tanto para contar e 

recontar as histórias, como para escrevê-las. As duas já escreveram dois livros 

juntas.  

Pelo depoimento prestado e através dos contatos estabelecidos, 

percebemos algumas características dessa contadora: é uma pessoa atenciosa, 

simples, elegante, discreta, realizada, feliz, agradável, simpática, inteligente, 

afetiva, perspicaz e criativa. Estuda um outro idioma e realiza muitos cursos de 

contadores de histórias com a finalidade de se aperfeiçoar e melhorar na 

atividade. É escritora e uma contadora brilhante, utilizando vários recursos, como: 

bonecos, adornos, música, figuras, a técnica de ventriloquia teatro, 

correspondência por cartas e várias adaptações, ou seja, utiliza diversas formas e 

maneiras para prender a atenção das crianças e dos adolescentes. 

Ao ser contatada, disponibilizou-se prontamente a participar do estudo.  

Conta histórias em vários locais. A sua experiência profissional anterior 

à aposentadoria, juntamente com a desenvoltura na realização da atividade de 

contar histórias, colaboraram para a segurança e a confiança demonstradas. 

Estabelece uma relação intergeracional com as crianças e os adolescentes e, 

conforme vai contando as histórias, consegue envolver as pessoas de fato.  

Considera o momento atual da sua vida tranqüilo, não depende 

economicamente de ninguém, espera poder ir aos lugares que tem vontade, 

continuar dirigindo e que possa fazer algo de bom. 

 

Contador 5 
 

Paulistana com 68 anos de idade, é simpática, agradável, elegante, 

simples, discreta, emotiva, objetiva, determinada e organizada. É contadora de 

histórias em hospitais, atuando como voluntária e, ao mesmo tempo, 
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coordenando um trabalho de extrema importância na Associação a qual pertence, 

relacionado aos contadores, hospitais e profissionais  

Considera o momento de contar histórias para as crianças como 

mágico; um canal incrível de criatividade e de fantasia. Por intermédio das 

histórias, transmite de forma lúdica muitos conceitos e conhecimentos sobre 

alimentação, higiene bucal, a importância do medicamento no tratamento, entre 

outros. 

Menciona a importância da observação e do respeito às crianças. 

Afirma que, após ultrapassar as barreiras, é maravilhoso poder realizar um 

trabalho desta natureza, tanto para as crianças como para si.  

Vivenciou fases maravilhosas com os filhos e com o marido, sendo 

que, após a separação, enfrentou um período difícil de perda. Os filhos foram 

trabalhar em locais distantes para que ela pudesse reagir, e descobriu a riqueza 

do trabalho voluntário de contar histórias iluminando outra vez a sua vida, 

sentindo-se feliz com tudo que está vivenciando.  

Tem saudades da filha, que reside em outro país, gostaria de ter 

condição financeira para vê-la mais vezes, aguarda e deseja com ansiedade ser 

avó. Tem planos para o futuro e deseja fazer curso superior na área de Direito.  

A sua mãe, com 93 anos de idade, mora sozinha, é uma pessoa ativa, 

independente, se cuida, e tem amigos; é um exemplo de vida e provoca grande 

admiração e orgulho. Ela contava histórias fantásticas da sua infância e, no 

decorrer de sua vida, sempre gostou de contar histórias da vida real relacionadas 

a coragem, bravura e determinação; histórias que os filhos gostavam de ouvir. 

Relata ter aprendido muito com as histórias da mãe e que hoje aprecia contar 

histórias para as crianças. Fez um curso de teatro e utiliza isso como um recurso 

para essa prática, quando necessário.  

 

Contador 6 
 

Nasceu na Palestina, atual estado de Israel, em 1915, e naturalizou-se 

brasileiro em 1961. Tem 89 anos de idade, sendo o entrevistado mais idoso do 

grupo pesquisado. 

 É agradável, organizado, simpático, bem-humorado, observador, 

inteligente, receptivo e encantador. Tem um timbre de voz firme, relata vários 
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acontecimentos com detalhes e os relembra com nitidez. Tem facilidade na 

comunicação escrita e falada. Sente a falta da esposa, que faleceu, e menciona o 

bom relacionamento que tiveram em todos os períodos do casamento, mesmo 

nas fases difíceis, recordando-se que foram apaixonados um pelo outro. Tiveram 

dois filhos e dois netos.  

Conta histórias do cotidiano, da vida real e fatos históricos marcantes 

que considera importantes na sua trajetória de vida, os quais analisa e se 

disponibiliza a comentar. Fala de atualidades, assim como da sua infância e 

juventude. 

Mora sozinho, tem o hábito de andar, gosta de cozinhar e aprecia a sua 

participação na Universidade Aberta à Maturidade e na Comunidade judaica. Tem 

bom relacionamento com os filhos, netos, familiares e mantém vínculos de 

entendimento com amigos. Considera que a vida durante sua mocidade era difícil 

e que está aproveitando melhor a fase atual. 

Menciona que ganhou mais amigos e respeito após contar histórias. 

Comenta que gosta muito de crianças e que a oportunidade de estar com elas lhe 

faz muito bem.  

 

Contador 7 
 

 É solteira e a mais nova do grupo de entrevistados: tem 60 anos. É 

discreta, recebeu-nos muito bem, foi agradável e objetiva nas respostas. 

Demonstrou simpatia, perspicácia e dedicação. 

Denota ser uma contadora criativa, menciona a importância da 

observação para que possa perceber o que irá propor, inclusive respeitar o “não”. 

Afirma que a criança não pode dizer não ao tratamento, nem aos médicos, às 

enfermeiras e nem mesmo aos pais, mas que elas têm o direito e a opção de 

recusar a história que os contadores desejam contar. 

Ressalta que, às vezes, dependendo do quadro e do estado do 

paciente, o sentimento em relação ao desconhecido e ao que vem pela frente, até 

mesmo o receio da morte, chegam a ser assustadores. A maneira como o 

contador propõe a atividade pode colaborar com o período vivenciado no hospital, 

primeiro despertando o interesse pelas histórias e, depois, podendo até melhorar 

o estado emocional, favorecendo as condições de recuperação.  
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Menciona a importância dos treinamentos recebidos na Associação e 

os considera de extrema importância para que a atuação do contador seja 

adequada. Mostrou-se muito envolvida com o trabalho voluntário que realiza em 

dois locais. Trabalhou como secretária bilíngüe e, ao se aposentar, procurou 

atividades voluntárias. Considera ter recebido muita coisa boa da vida e que 

chegou o momento de retribuir.  

 

Contador 8 
  

Nasceu em S. Petersburgo, Rússia e tem 85 anos de idade. Aos 10 

anos veio para São Paulo com sua família e considera-se paulista por adoção há 

75 anos.  

Aprendeu desde cedo a respeitar as diferenças, conviveu em um 

ambiente muito intelectualizado, considera que a sua formação teve início dentro 

de casa. É viúva e permaneceu casada por 50 anos com um médico psiquiatra, 

terapeuta, educador, produtor, diretor de teatro, cineasta, tradutor e escritor. Fala 

dele com saudade e um brilho no olhar, mencionando que era um homem 

inteligente, bonito e interessante.  

Em 1948, começou a fazer teatro para crianças, escrevendo e 

adaptando textos. Em 1951, passou a apresentar suas peças na TV Tupi - Canal 

3 -, onde permaneceu até 1964. É de sua autoria a primeira série adaptada para a 

televisão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, com cerca de 360 

capítulos. Tem cerca de cem livros publicados e um acervo estimado em duas mil 

histórias.  

Atenciosa, inteligente, objetiva, crítica, agradável, observadora, 

perspicaz, muito criativa e independente, demonstra principalmente curiosidade 

intelectual. É conselheira de uma Associação de contadores de histórias. Faz 

afirmações extremamente reflexivas a respeito da capacidade criativa das 

crianças. 

Começou a ler aos 4 anos de idade e hoje domina seis idiomas. Na sua 

infância em casa, falava russo; na escola, alemão; e na rua, letão. Português foi 

seu quarto idioma; depois aprendeu inglês, francês e espanhol.  

 Ao contar as histórias, prefere fazer a leitura dos livros e depois abrir 

para o debate, dialogando com as crianças e os adolescentes. Ocupou vários 
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cargos importantes no cenário cultural brasileiro, como tradutora profissional, 

cronista. articulista, roteirista, crítica de literatura infantil e juvenil, dos principais 

periódicos nacionais. É ganhadora de diversos prêmios de teatro, literatura e 

televisão.  

É uma pessoa bastante solicitada e, no entanto, recebeu-nos com 

satisfação, disponibilizando-se a participar da pesquisa. 

 

 

3.2. Quem são os contadores de histórias 
 
 

Para melhor visualização do conjunto dos depoentes, apresentamos a 

seguir a análise sobre aspectos relativos ao grupo entrevistado. Trata-se de 

dados quantitativos relacionados aos seguintes itens: gênero, idade, estado civil, 

escolaridade, profissão/ocupação, renda e religião. 

O Quadro Geral nº 1 compõe o perfil dos oito contadores de história, 

mostrando algumas de suas características gerais, suas semelhanças e 

diferenças. 

 

Quadro Geral nº 1: Perfil dos contadores de histórias 

Contador 
de 

história 
 

 
Gênero 

 
Idad

e 

 
Estado civil 

 
Escolaridade 

 
Profissão/ 
Ocupação 

 

 
Previdência 

Social 

 
Renda * 

 
Religião 

 
 

1 
 

F 68 Casada 4ª Série Do Lar Não 
beneficiária 

1 SM Católica 

2 F 75 Viúva 3ª Série Ajudante geral Pensionista 1 SM Católica 
3 F 75 Viúva 3ªSérie Do Lar Pensionista 1 SM Católica 

4 F 76 Viúva Sup. S. Social 
e Nutrição 

Assis. Social e 
Professora 

Universitária 

Aposentada e 
Pensionista 

15 SM Católica 

5 F 68 Casada 
(Separada) 

Sup.Turismo Aux. Redação 
Administradora 

Não 
beneficiária 

11 SM Católica 

6 M 89 Viúvo Sup. 
Contabilidade 

Contador e 
Administrador 

Aposentado 19 SM Judaica/ 
Israelita 

7 F 60 Solteira Ensino Médio Secretária Aposentada e 
Pensionista 

15 SM Católica 

8 F 85 Viúva Sup. 
Incompleto 

Tradutora, 
Roteirista, Crítica 

Literária e Jornalista

Aposentada 20 SM Agnóstica 

Obs.: * a renda está sendo expressa em salários mínimos – SM  
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Pode-se visualizar que é um grupo predominantemente do gênero 

feminino. As demais colunas mostram que o grupo é heterogêneo quanto ao 

estado civil, com predominância de viúvos. Quanto à escolaridade do grupo, é 

variável, havendo desde o Ensino Fundamental incompleto até o Superior 

completo. Por conseqüência, as profissões/ocupações variam desde atividades 

do lar até atividades altamente especializadas intelectualmente. Observa-se que 

alguns não têm vínculo previdenciário devido à não contribuição e à ausência de 

trabalho. Outros têm benefícios de aposentadoria e/ou pensão, por falecimento do 

cônjuge. A maioria professa a religião católica. 

Para melhor visualizar o perfil do grupo entrevistado, apontado no 

Quadro Geral nº 1, apresentaremos a seguir tabelas e gráficos que especificam 

as características.  

 

 

Tabela nº 1 – Distribuição dos entrevistados segundo o gênero 

Gênero Incidência % 
Feminino 07 87,5%
Masculino 01 12,5%

Total 8 100,0%
Fonte: Dados primários da pesquisa 
 
 

 

Observa-se, na tabela acima, que há predominância do sexo feminino 

entre o grupo de contadores de histórias entrevistados, com 7 mulheres e 1 

homem, representando respectivamente 87,5% e 12,5%. Pode-se inferir que a 

atividade de contar histórias desperta mais interesse no sexo feminino, devido à 

proximidade das mulheres em relação às crianças, quanto aos cuidados maternos 

na fase infantil. 
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Gráfico nº 1 - Distribuição por Faixas Etárias: 
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Todos os entrevistados têm mais de 60 anos, situando-se entre 60 e 89 

anos. O gráfico nº 1 acima mostra que o grupo entrevistado apresenta 75,0% de 

idosos na faixa etária entre 70 e 89 anos.  

A tabela seguinte mostra a distribuição dos entrevistados segundo o 

estado civil.  

 
Tabela nº 2 - Distribuição dos entrevistados segundo o estado civil 

Estado civil Incidência % 

Solteiro 

Casado 

Casado (separado) 

Viúvo 

01 

01 

01 

05 

12,5%

12,5%

12,5%

62,5%

Total 08 100,0%

Fonte: dados primários da pesquisa 

 

Quanto ao estado civil, encontramos 5 viúvos, sendo apenas um do 

sexo masculino. É possível que a perda do companheiro e a viuvez despertem o 

desejo ou a necessidade de realizar trabalhos voluntários, como forma de 

preenchimento dos espaços afetivos e do tempo disponível. Isso também pode 

ser verdadeiro para as pessoas separadas e solteiras, sendo que, na nossa 
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pesquisa, encontramos uma entrevistada solteira e uma entrevistada casada, 

separada, conciliando as atividades do lar e as de voluntariado. 

 

Gráfico nº2 - Conjunto dos entrevistados segundo a escolaridade. 
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Quanto à escolaridade, pode-se observar que 37,5% dos depoentes 

apresentam o Ensino Fundamental incompleto. Essas entrevistadas eram 

contadoras de histórias do Projeto Pic Será da Prefeitura (extinto há 2 anos). Em 

contraposição, os demais entrevistados, 62.5%, apresentam o nível universitário 

ou equivalente, realizando a atividade de contar histórias em diversos recursos  

da comunidade, hospitais, creches e outros. 

A tabela seguinte mostra a distribuição dos entrevistados segundo 

profissão e ocupação. 

 

Tabela nº 3 - Distribuição dos entrevistados segundo profissão e ocupação 

Profissão/ ocupação Incidência % 

Do lar 02 25,0%

Ajudante geral 01 12,5%

Assist. Social/ Prof. univ. 01 12,5%

Aux. Redação/Administrador 01 12,5%

Contador/Administrador 01 12,5%

Secretária 01 12,5%

Escritora, tradutora, roteirista, 
crítica literária e jornalista. 

01 12,5%

Total 08 100,0%

Fonte: Dados primários da pesquisa. 
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Nota-se que as profissões/ocupações dos depoentes refletem o seu 

nível de escolaridade, ou seja, duas exercem atividades domésticas no próprio lar 

e uma já trabalhou como ajudante geral. Os outros depoentes exercem variadas 

profissões de nível universitário. Ressaltamos, no grupo, a existência de duas 

escritoras de livros infantis. Uma delas publicou um livro e tem outro no prelo. A 

outra tem muitas obras publicadas e continua escrevendo, além de ter atuado 

como tradutora, roteirista, crítica literária e jornalista, em assuntos relacionados à 

literatura infantil. 

 A tabela a seguir mostra a distribuição dos entrevistados segundo a 

situação previdenciária: 

 

Tabela nº 4 - Distribuição dos entrevistados segundo a Previdência Social 

Previdência Social Incidência % 

Não beneficiário 

Pensionista 

Aposentado e pensionista 

Aposentado 

02 

02 

02 

02 

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

Total 08 100,0%

Fonte: Dados primários da pesquisa. 
 

Em relação ao item previdência social, observa-se que 2 entrevistados 

não possuem vínculo previdenciário, por não terem sido contribuintes. Destaca-se 

que há duas pensionistas: viúvas que recebem o benefício de pensão por morte 

do marido. No grupo, também há 2 entrevistados que recebem o benefício da 

pensão por morte, também viúvos, além de dispor da própria aposentadoria. No 

subgrupo seguinte há 2 aposentados, sendo uma solteira e um viúvo do sexo 

masculino, os quais não recebem o benefício de pensão. 
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Gráfico nº 3 - Distribuição segundo as faixas de renda em salários mínimos. 

Salários Mínimos

37,5%

0

037,5%

25%

0 a 1 2 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20

 
 

Quanto à renda, 37,5% dos entrevistados, ou seja, três idosos do 

grupo, situam-se na faixa entre 0 e 1 salário mínimo. Esses entrevistados 

diferenciam-se dos demais por apresentarem Ensino Fundamental incompleto, 

não trabalharem e não usufruírem benefício previdenciário. Outros três 

depoentes, 37,5% do grupo, situam-se na faixa entre 11 e 15 salários mínimos, 

representando idosos com grau universitário completo ou equivalente, 

aposentados e/ou pensionistas da previdência social. Observa-se que 25,0% 

recebe renda superior a 15 salários mínimos. 

Quanto à religião, apresentamos a tabela abaixo. 

   

Tabela nº 5 - Distribuição dos entrevistados segundo a religião 

Religião Incidência % 

Católica 

Judaica 

Agnóstica 

06 

01 

01 

75,0%

12,5%

12,5%

Total 08 100,0%

Fonte: Dados primários da pesquisa 
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A maioria dos entrevistados, 75,0%, professa a religião católica. 

Apenas um pertence à fé judaica e outra se declara agnóstica. Para os idosos, 

segundo os depoimentos, reveste-se de grande importância a participação nas 

atividades religiosas, em suas respectivas igrejas. 

 

3.3. Algumas falas subjacentes às falas dos contadores: em 
busca de uma interpretação 
 

 

Para compreender a fala dos contadores relativa ao significado de 

contar histórias, foi necessário analisar e decodificar os depoimentos, 

confrontando-os com as quatro categorias de análise referidas no primeiro 

capítulo.  

Realizamos a análise das falas decompondo-as em unidades e 

confrontando-as com as idéias presentes no referencial teórico, apontadas nas 

categorias de análise. Dessa forma, o amplo volume de material coletado foi 

reduzido e melhor classificado, considerando o plano metodológico da pesquisa. 

 A análise de conteúdo é uma técnica empregada pela pesquisa 

qualitativa, cujo escopo principal é compreender de maneira crítica o significado e 

a profundidade dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa.  

Realizada a análise do conteúdo das falas, passamos a compor o 

sentido das comunicações expressas, construindo a interpretação do significado 

da relação que se estabelece entre o idoso e a criança, no ato de contar histórias. 

Procuramos mostrar os diversos depoimentos interpretados à luz das 

teorias, como se eles fossem “o fio de Ariadne”, que indica e propõe caminhos 

entre o labirinto de possíveis interpretações.  

Sabemos, contudo, que as análises e interpretações possuem várias 

alternativas subjetivas de leitura. Isso significa que não esgotamos o assunto, 

mas sim, procuramos evidenciar os aspectos dos depoimentos que 

desenrolassem os enfoques principais da dissertação, confrontando-os com o 

referencial teórico e apresentando como os idosos se posicionam perante a 

atividade que escolheram, além de suas opiniões e considerações sobre o 

significado da relação ao contar histórias.  
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Envelhecimento e Velhice  

 
Percebemos, na fala e nas expressões dos contadores, que o 

envelhecimento e a velhice acontecem de maneira diferenciada e diversa, 

incluindo perdas e ganhos. Conforme Bobbio (1997, p. 29), a velhice não está 

separada do resto da vida que a precede e é uma conseqüência do viver.  

Néri (2001) aponta que a velhice inclui afastamento social e restrição 

em papéis sociais. Algumas das entrevistadas mostram em suas falas o quanto 

sentem as perdas advindas com a idade: 

 

Tenho vontade de me aposentar para dar uma ajuda ao meu 

marido, trabalhei muito, mas nunca contribuí com o INSS. 

(Contador 1) 

 
Eu queria estar trabalhando até hoje, mas a idade não permite 

mais. Meu dinheiro é muito pouco [ganha um salário mínimo], não 

dá pra nada, então eu gostaria de poder trabalhar, ter uma renda 

pra poder ajudar, mas com a idade que eu estou, ninguém pega 

pra trabalhar. (Contador 2) 

 
Os dois depoimentos acima revelam a exclusão precoce do mercado 

de trabalho, imposta aos que envelhecem pelo sistema capitalista de produção, 

independentemente da sua experiência e competência.  

Concordamos com Medeiros (2001), que nos alerta para a pertinência 

de uma das questões mais instigantes do século XXI: 

 
A longevidade humana é provavelmente, a questão mais 
instigante do século XXI. Que o ser humano viverá mais é um fato 
indiscutível, mesmo os mais carentes e fragilizados (...) A 
longevidade torna-se, portanto, um desafio filosófico, social, 
político e científico. (...) Social, porque os velhos ainda não têm 
um lugar na sociedade atual. Político, porque a existência de um 
número maior de velhos exige políticas e ações que permitam ao 
segmento idoso viver como cidadão. (Medeiros, 2001, p.9) 
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De fato, se o idoso tem condição de participar em vários locais  

contribuindo com o seu trabalho e se vê impedido, isso configura uma restrição 

que necessita ser pensada e revista pela sociedade.  
O envelhecimento e a velhice envolvem um contexto econômico, 

político e social, em que todos os setores e segmentos da população deverão ser 

convocados a pensar sobre possíveis medidas a respeito da expansão da vida e 

sobre o que proporcionar a cada um nas diversas fases do desenvolvimento 

humano.  

Ao perguntarmos aos contadores sobre sua fase atual de vida, as 

realizações e as perspectivas para o futuro, obtivemos: 

 
 

 Em relação à fase atual da vida: 
 
  

Para conhecer o que os contadores pensam a respeito da velhice, 

incluímos no roteiro de pesquisa uma questão sobre o que acham da fase atual 

da vida, questão 9. 

 

 O Contador 1 considera-se feliz nessa fase da vida.  
 
 

A fase atual da minha vida é bela.Tenho quarenta e oito anos de 

casada, convivo bem com meu marido, a minha mãe mora com a 

gente e tem noventa e dois anos de idade, a minha sogra tem 

noventa e um anos de idade e é muito doente, nós combinamos 

bem, três filhos moram com a gente, dois são solteiros e um filho 

casado e separado, tenho seis filhos e doze netos, senti muito 

prazer com os netos, contava e conto histórias reais da minha 

infância para eles. (Contador 1)  

 

Para o contador 2, o contexto sócio-histórico e os problemas sociais 

são muitos. No entanto, há participação e colaboração dos membros da família no 

encaminhamento das soluções, além de amparo e preocupação. Apesar da baixa 

renda e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo grupo familiar, essa idosa 
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divide a sua pensão com os outros membros da família e consegue ser criativa, 

transmitindo alegria e coragem para viver.  

 

Eu acho que é meio triste, estar cuidando da minha filha doente. 

Olha, eu perdi essa menina que morreu, além da paralisia e da 

meningite, ela morreu de câncer.... a outra, de Guarulhos, deu 

câncer no intestino, ela tá muito doente, muito doente mesmo, ela 

foi operada, já faz uns sete anos, ela operou três tumores no reto, 

tirou, e tirou a vesícula o que foi possível, pra não passar pro 

intestino, mas agora, ela está cheia de caroço, aqui, no nariz, 

cresceu uma bola vermelha, e está cheia de caroço no corpo 

inteiro, então hoje mesmo ela deve estar no hospital, ia internar 

ela pra ver se os caroços não estão por dentro também...Mas o 

fato de estar viva é uma bênção de Deus, só me sinto triste hoje 

em dia por causa da minha filha e sinto muita saudade do meu 

neto de 25 anos, que consumia drogas e mataram ele na Serra da 

Cantareira, está fazendo 7 meses, se não fosse esses problemas, 

eu não posso me queixar, estou bem. (Contador 2) 

 

Debert (1999) menciona que importantes elementos mesclam-se com a 

idade cronológica, determinando diferenças entre os idosos. Alguns depoimentos 

corroboram essa afirmativa:  

 

É muito bom poder ir e vir, faço de tudo, resolvo problema, tenho 

disposição, sou animada, tenho coragem, gosto muito de fazer 

crochê. (Contador 2)  

 

Sou muito feliz, graças a Deus. Participo do Coral da Terceira 

Idade, das atividades da igreja, do apostolado Coração de Jesus 

e os filhos são muito importantes para mim. (Contador 3)  

 

Estou com setenta e seis anos de idade. Considero um momento 

de muita tranqüilidade. Economicamente não dependo de 

ninguém. Sou muito independente. (Contador 4) 
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O depoimento da contadora 5, transcrito abaixo, informa sobre as 

diversas etapas marcantes em sua vida, a estabilidade das relações e a 

dificuldade ao enfrentar um período de perda em que a tranqüilidade e a 

segurança foram substituídas por solidão. A atividade de contar histórias, aliada à 

reação diante do momento, foi proporcionando um colorido que, gradativamente, 

iluminou outra vez a sua existência e resgatou a alegria.  

Com esse depoimento, podemos inferir que a perda e a solidão são 

dificuldades enfrentadas por idosos; porém, ao optar por iniciar um trabalho de 

grande relevância na Associação e atuar como voluntária contando histórias, essa 

contadora, ao invés de se conformar com uma velhice isolada e afastada do 

convívio social, escolheu realizar um trabalho voluntário que lhe trouxe satisfação, 

valorização, reconhecimento e significado, proporcionando um outro sentido de 

viver.  

Olha, eu diria para você que eu já tive fases maravilhosas, a 

infância dos meus filhos foi uma fase delirante, eu vivia com uma 

intensidade, era um momento muito feliz, a vida corria bem, eu 

trabalhava, estava feliz no meu trabalho, enfim a vida é muito 

dinâmica, não é, então eu tive um período de tantos anos, quase 

trinta e sete anos muito estável, segura e de repente aconteceu 

um terremoto na minha vida, um momento muito difícil, porque eu 

perdi praticamente o contato com a minha família, o meu marido 

me deixou, foi viver com uma outra pessoa, meus filhos não 

suportavam me ver dentro desse sofrimento, para eles era um 

tormento chegar em casa e encontrar uma mãe devastada do jeito 

que eu estava, tiveram força e coragem porque eles sentiam que 

se eu estivesse sozinha eu ia lutar e foi exatamente isso que me 

aconteceu, a minha filha foi trabalhar nos Estados Unidos e o meu 

filho acabou indo para o Rio de Janeiro e enfim, então foram fases 

e momentos muito dentro de limites extremos tanto da minha 

tranqüilidade, segurança, felicidade, alegria durante tantos anos 

da minha vida e de repente esse desastre, essa grande tragédia, 

eu perdi um marido, um casamento, eu perdi toda uma situação 

familiar e de repente eu me vi aqui, sozinha com a minha 

cachorra, graças a Deus que restou uma cachorra para me fazer 
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companhia, não é, mas ao mesmo tempo chegou na minha vida 

esse trabalho voluntário, que foi assim presente de Deus, quer 

dizer Deus é tão perfeito que ele me tirou uma coisa tão 

importante e me proporcionou outra e que agora isso entrou na 

minha vida com uma tal força que iluminou tudo outra vez, está 

tudo colorido, eu me sinto extremamente feliz hoje com tudo que 

eu estou vivenciando, é como a música do Chico Buarque, eu me 

pego cantando sem mais nem porque, mas é isso. (Contador 5)  

  

Debert (1999) ressalta que a velhice é um processo contínuo de 

reconstrução. Assim, o contador 6 relata que está aproveitando melhor a velhice 

do que aproveitou a juventude, valorizando cada minuto da sua vida. Na fase 

atual, não precisa se preocupar com a criação dos filhos e nem com a 

sobrevivência, por isso pode se dedicar aos seus interesses, vivenciando com 

maior intensidade a sua existência, contando histórias para a comunidade e 

demonstrando, inclusive, uma grande vontade de viver. 

   

Estou vivendo muito bem, quer dizer eu estou levando a vida e 

aproveitando a vida agora, o que não consegui na minha 

mocidade, que era uma vida difícil, agora estou aproveitando para 

viver bem, dou valor à vida e cada minuto para mim é importante. 

O fato de estar participando da sua pesquisa me sinto muito bem, 

entendeu? me faz bem, já é um dia ganho. É isso, a gente não 

pode deixar e ficar, vou lá no bar aí beber e jogar dominó com 

velhos ali não. 

 Eu saio todo dia, eu ando, vou fazer compras, entro na cozinha, 

ajudo a empregada a cozinhar, eu sei cozinhar também. Eu gosto 

de cozinhar. (Contador 6) 
 

Como aponta Medeiros (2003), os idosos não são iguais, há 

diversidade no modo de envelhecer. Cada ser trilha um caminho próprio e, nos 

depoimentos apresentados, identificamos diversas formas de envelhecer.  

Observa-se que, apesar dos seus problemas, a contadora 7 ressalta a 

riqueza do cotidiano.  
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Posso dizer que a minha vida eu não posso me queixar porque 

sempre foi muito boa, mas nesta fase eu estou vamos dizer 

curtindo, tem coisas boas, então você tira coisas boas, sempre é 

claro que tem um probleminha com a vida de hoje em dia, é 

diferente, mas nem tudo pode sair às mil maravilhas, porém de 

uma maneira geral vamos dizer que oitenta por cento eu estou 

curtindo a vida, tendo contato com crianças ou com quem está 

precisando, eu estou me doando e também estou recebendo. Eu 

acho que é uma fase muito boa. Não me arrependo de ter optado 

por esse voluntariado, tanto na Associação Viva como no Centro 

de Apoio. (Contador 7) 

 

Heller apud Martins (2000), aponta a necessidade de se querer e se 

fazer a transformação da vida. No depoimento a seguir, o contador 8 nos mostra, 

ao mencionar a importância de continuar usando “olhos de ver” e “ouvidos de 
escutar”, que em todas as fases da vida é interessante observar o cotidiano, o 

ambiente e as relações que perpassam as nossas vivências. Para conquistarmos 

a valorização do idoso na sociedade, é fundamental que ele seja o protagonista 

da sua própria história.  

 

Acho que estou na idade do condor, com dor nas costas, com dor 

nos joelhos e assim por diante. Acho que todas as fases são 

boas, cada uma à sua maneira tem coisas boas e outras não tão 

boas, lembrando Fernando Pessoa tudo vale a pena quando a 

alma não é pequena. Viver, sofrer, ter prazeres e alegria sempre 

vale a pena. Cada momento tem o seu encanto. Sou muito 

procurada e tenho muitos compromissos, mas gosto muito de ficar 

sozinha, sem barulho e agitação, gosto de estar ocupada lendo, 

pensando e ouvindo, mantendo contato e uma interação, me 

encontrando com pessoas nas quais tenho afinidade. Continuar 
usando “olhos de ver” e “ouvidos de escutar”, isto é, observar 

o tal cotidiano que é riquíssimo, perceber o que acontece em 

nossa volta. (grifo nosso) (Contador 8)  
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 Segundo Beauvoir (1990), a velhice é o prolongamento de um 

processo. O estudo revela que a dimensão existencial modifica a relação do 

indivíduo com o tempo, sua relação com o mundo e com a sua própria história.  

          A capacidade de transformação demonstrada pelos contadores que 

entrevistamos aponta a possibilidade do idoso ser um sujeito ativo na sociedade, 

além de ter, como nos mostra a gerontologia, disposição para aprender, ensinar e 

capacidade de mudar.  

  
Quanto às realizações: 
 

Através da questão 10 do roteiro de pesquisa, “O que gostaria de 

realizar na sua vida que ainda não realizou?”, procuramos conhecer o universo de 

desejos dos entrevistados, estabelecendo uma relação entre a possibilidade de 

sonhar e a velhice.  

A Contadora 2 pretende, após contar com a ajuda de familiares para 

auxiliarem a tomar conta da sua filha, utilizar o Estatuto do Idoso para viajar e 

atingir o seu sonho de rever as primas e visitar o local em que nasceu.  

 

O que eu mais gostaria de realizar era viajar, eu sou mineira, as 

primas ficam esperando e várias coisas acontecem que acaba 

não dando certo. Quero visitar as fazendas das minhas primas lá 

na minha terra. Espero que este ano eu consiga, a minha nora vai 

ficar com a minha filha, para que eu possa viajar, eu gostaria 

muito de viajar. (Contadora 2) 

 

A Política Nacional do Idoso tem como objetivo introduzir novos 

padrões de atenção integral que assegurem direitos sociais ao idoso. O Estatuto 

do Idoso visa a ampliar os direitos dos cidadãos, instituindo penas para quem 

desrespeitar o cidadão idoso, além de dar prioridade ao atendimento público e de 

proteção social. 

A aplicação da lei e do estatuto propiciará a realização de um sonho 

para essa contadora, pois com recursos próprios seria impossível, neste 

momento, a realização da viagem que tanto almeja.  
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Como aponta Debert (1999), a idade cronológica, a saúde, a história 

passada e o contexto social determinam diferenças entre os idosos. Identificamos, 

dentre o grupo pesquisado, a contadora 3, que tem preocupações com 

necessidades básicas, tais como habitação e saúde.  

 

Tem tanta coisa que eu gostaria. Minha filha reformar a casa dela 

e ter mais saúde, porque tenho vários problemas, sou diabética, 

tenho gastrite, pressão alta, colesterol alto e faço tratamento. 

(Contadora 3)  
 

Outros idosos, uma vez equacionadas as necessidades básicas, 

voltam-se para realizações de outra natureza. O desejo da contadora abaixo é 

bem distinto da contadora anterior, ou seja, ele se dá no plano da auto-realização 

e de desenvolvimento pessoal.  

 
Publicar o segundo livro infantil que escrevi com minha neta, pois 

já está pronto. Gostaria que alguma editora demonstrasse 

interesse, porque o custo do primeiro livro foi assumido por mim 

sozinha. (Contadora 4) 

 

A vontade de ser avó é algo freqüente na fala dos idosos. No caso da 

Contadora 5, é predominante. Como afirma Lopes (2001), a avosidade não 

remete necessariamente a uma idade cronológica, mas a um laço de parentesco 

localizado nas filiações trigeracionais, ou seja, ela guarda uma certa dose de 

ansiedade e ao mesmo tempo, delicadeza.  

  

Realmente a coisa que eu mais estou aguardando na minha vida 

é a sensação e a alegria de ser avó, isso está acima de todas as 

coisas que eu quero, mesmo porque as minhas amigas malvadas 

ficam me provocando e dizendo, você não sabe o que é ser avó, é 

a melhor coisa do mundo, então eu também quero provar para 

saber se elas têm razão ou não. (Contadora 5)  

 

 



 74

Segundo Debert (1999), a velhice é um processo contínuo de 

reconstrução. Em nossa pesquisa, identificamos essa afirmação como verdadeira. 

Conforme Medeiros (2003), o envelhecimento pode ser um processo de 

desenvolvimento. Os Contadores 6 e 8 confirmam essas premissas, mostrando 

vitalidade e, como diz Delors (1999), desejo de aprender a aprender, pois 

aumentar os saberes é fundamental.  

O Contador 6 manifestou o desejo de ver os netos casados; parece 

respeitar a individualidade e a vontade de cada um. A sua fala revela que deseja 

prosseguir com as suas atividades cotidianas, poder ir e vir além de se permitir 

aprender a utilizar o computador, entre outras coisas. 
 

Eu não tenho nada, o que eu quero realizar é que eu quero ver 

meus netos casarem todos, esse é o meu ideal. Para não ficarem 

assim a torto e a direito quero que casem, isso é o meu ideal, 

agora o resto depende dos pais deles e deles mesmos, mas o 

meu ideal é isso, outra coisa não tenho, não tenho anseio 

nenhum, eu tenho anseio de amanhã poder levantar, comer, ir 

fazer o meu passeio, ir ao cinema, ou visitar os filhos, brincar, ver 

televisão, escrever, eu tenho computador aí, então o computador 

tem uma grande vantagem sobre mim, o meu filho disse que o 

computador é burro e nós somos inteligentes, comigo acontece o 

contrário, eu escrevo e escrevo daqui a pouco eu digito errado aí 

e me desaparece tudo, eu fico louco. (Contador 6) 

 

O Contador 8 pretende continuar lendo e escrevendo, falando com 

crianças e jovens, ressaltando a importância do contato intergeracional. Revela, 

como o Contador 6, o desejo de continuar aprendendo.  

 

Costumo brincar dizendo que para fazer o que não deu tempo eu 

preciso de mais duas encarnações. Fiz muita coisa e tenho muito 

para fazer. Pretendo continuar escrevendo, lendo, falando com 

crianças e jovens e enfrentando a vida como ela vem. Gostaria de 

ser professora primária, alfabetizadora que ensina a aprender a 
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ler, a falar e a escrever, ou seja, aprender a aprender, se abrir 

para o aprendizado. (Contador 8)  

 

Sabemos que o relacionamento intergeracional é desenvolvido e 

construído na vida cotidiana. As gerações encontram-se na esfera social e as 

relações vão sofrendo mudanças. 

 Na fala do Contador 7, podemos inferir que a motivação para realizar 

um trabalho voluntário está ligada ao valor de ajudar o próximo e, 

conseqüentemente, à religião, à maneira como percebe o mundo. A entrevistada 

revela satisfação com a atividade de contar histórias, acredita na importância do 

trabalho desenvolvido e menciona receber muito, modificando-se com os contatos 

estabelecidos. 

  

Na realidade eu estou realizando um desejo que eu sempre quis 

de poder ajudar o meu próximo, mas também não posso pedir 

muito não porque eu já recebi muita coisa, graças a Deus eu acho 

que é por isso que fui para o voluntariado, porque era uma 

maneira de poder agradecer o que recebi até hoje, podendo me 

doar um pouco. E você recebe! Pois, tudo que você faz para o 

próximo você pode estar certa que abre caminho para um monte 

de coisas. Não que eu faça para receber, mas, automaticamente 

você recebe. 

Você engrandece também porque nesses dois lugares são 

crianças carentes, então você lida com gente carente, mães e 

mais mães que eu lido porque no Centro de apoio é só mãe que 

fica lá. No Hospital Cotoxó, onde eu conto histórias, tem pais 

também, e aí você vê a vida que eles levam como é de 

sofrimento, o que passam não é? Você tem seguro saúde, agora 

eles coitadinhos, ficam na fila, ficam lá, a mãe fica sentada numa 

cadeira a noite inteira, fica uma semana ou duas dormindo numa 

cadeira, então você começa a comparar, você fala, pomba como 

eu sou feliz e ao mesmo tempo você está dando para eles um 

certo estímulo, uma distração, porque as mães, as enfermeiras e 

os médicos também ficam às vezes ouvindo as histórias que 
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contamos. É a coisa mais engraçada, o médico passa para 

examinar uma criança, ele está assim de olho para ver que livro 

que eu estou mostrando, ouvindo ele dá risada e a impressão que 

dá é que ele quer parar para ouvir, como é a história dos três 

lobinhos e o porquinho mau, que é diferente, eles ficam loucos 

para ver como é que é. Às vezes você está contando para as 

crianças e as mães ficam do lado assistindo. (Contador 7)  

 

 Quanto às perspectivas para o futuro: 
 

  Com base nos relatos abaixo, podemos compreender que, de um 

modo geral, os contadores são esperançosos e otimistas quanto ao futuro, 

acreditam em seus potenciais e desejam prosseguir com o que fazem, inclusive 

ampliando as suas realizações, criações e participações. Mesmo os que 

enfrentam dificuldades financeiras e problemas sociais também procuram o 

caminho da realização pessoal. 

 
Desejo ter boa saúde, tenho casa própria do jeito que a gente 

está vivendo está bem, tenho saúde, diálogo e se entendendo 

com os familiares está bem. (Contador 1) 

 

As minhas perspectivas para o futuro são tantas, mas pobre 

nunca tem futuro, a gente quer fazer tanta coisa e não pode, mas 

eu não deixo de sonhar, o sonho continua. (Contador 2)  

 

Continuar viva. Estar viva e me sentir viva, inteira fazendo o que 

eu gosto com os meus entes queridos. Tudo é novidade, cada dia 

é um novo dia, não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte, 

então quero estar preparada e não me deixar abater por qualquer 

coisa. (Contador 8)  

 

A liberdade vivenciada nesse período da vida torna-se particularmente 

significativa para a Contadora 3, que na sua velhice tem experimentado alegria e 

felicidade, enquanto que na sua juventude não teve essa oportunidade. Sentia-se 

 



 77

tutelada e dependente do pai e posteriormente do marido. Porém, hoje em dia 

tem autonomia com a viuvez, conta com o amor dos filhos e participa das 

atividades da igreja católica, fator marcante em sua vida. 

  

Futuro eu nem sei, muita coisa que não dá para fazer. Eu queria 

muito ter uma casa própria e a minha filha mais velha comprou a 

casa em que moro com mais três filhos. Hoje tenho felicidade e 

uma alegria que no tempo da juventude não tinha, o meu pai era 

muito severo, hoje é que estou vivendo, casei, foi a mesma coisa, 

eu era muito dependente do meu marido, depois a criação dos 

filhos, a casa e quando meu marido faleceu, fiquei deprimida, foi 

indo, foi indo até que uma amiga chegou com a imagem de Nossa 

Senhora, bateu na minha porta e um Senhor falou Nossa Senhora 

Peregrina, aceita em sua casa? Eu respondi que sim e até hoje 

todo dia oito eu a recebo em casa. Hoje eu tenho amizade, me 

sinto livre, participo do grupo da igreja desse tempo pra cá, 

participo de dança, coral, bordado, crochê, passeio, me sinto mais 

alegre, eu era muito retraída, mas me sinto feliz e realizada.Tenho 

o amor dos meus filhos, eles têm muito cuidado comigo, me sinto 

realizada. (Contador 3)  

 

A contadora 4  deseja prosseguir com a rotina realizando o que tem 

vontade. 

Continuar dirigindo, poder ir aos lugares que tenho vontade, que 

eu possa fazer algo de bom e ter uma vida tranqüila. (Contador 4)  

 

 A Contadora 5 demonstra curiosidade quanto ao seu crescimento, 

pretende continuar aprendendo muito, deseja realizar outro curso superior, ter 

independência financeira para visitar a filha quando a saudade apertar, ter saúde 

e bom humor.  
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Aos 68 anos estou muito curiosa para saber como é que vai ser 

meu crescimento até os oitenta e as minhas perspectivas por 

mais incrível que pareça é aprender muito ainda, eu acho que eu 

tenho muita coisa para aprender, muita coisa, eu gostaria de fazer 

um novo curso universitário, adoraria fazer direito e gostaria de ter 

aquele dinheiro da liberdade, sabe eu queria ter um dinheiro que 

me permitisse todas as vezes que a saudade bater muito eu 

poder ir visitar minha filha, este é o meu grande sonho, é poder 

visitá-la mais de uma vez por ano, é muito tempo para uma mãe e 

para uma filha não se abraçarem, muito tempo, entendeu? O 

dinheiro que eu queria ter seria esse dinheiro dessa liberdade 

para eu poder fazer essa visita duas vezes por ano, pronto nada 

mais, muita saúde e muito bom humor principalmente. (Contador 

5)  

  

 O contador 6 deseja  viajar com a família ,  comenta dos primos e do 

país de origem.  

 

É viajar. De vez em quando eu faço viagem, tem uma comunidade 

a gente viaja, no fim do ano eu vou com os meus filhos, aí eles 

tem a minha nora tem família em Curitiba então vem toda a turma, 

a gente vai em catorze de uma vez e aproveita e pega o fim e o 

princípio do ano, junta e isso é muito importante e às vezes 

conseguimos ir para alguns locais com toda a família junta, 

também no meio do ano. Eu tenho primos em Israel, em Telaviv e 

Jerusalém, nas duas cidades eu tenho e já fui lá quatro vezes. É 

um país muito bonito, é lindo aquilo lá, olha é uma coisa, vim para 

o Brasil com treze anos de idade em 1928, já estou há 76 anos 

aqui no Brasil. (Contador 6)  

 

       O Contador 7 deseja prosseguir com o que realiza atualmente e iniciar 

um trabalho voluntário com pessoas idosas. Para essa contadora, pareceu-nos 

que houve dificuldade em se incluir como tal, ao se referir aos velhos. Podemos 
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inferir que se aplica, nesse caso, o que nos diz Messy (1993), ao mencionar que a 

imagem da velhice parece uma imagem “fora” do espelho.  

 

As minhas perspectivas para o futuro é continuar fazendo o que 

eu faço, e se ainda der mais um período para que eu faça uma 

outra coisa, eu poderia tentar fazer com velhos, pessoas idosas e 

viajar se der jeito, hoje está tudo tão caro que não compensa. 

(Contador 7)  

 

  Deduz-se, portanto, que todos querem aprender, pretendem viajar, ter 

liberdade e autonomia. Dão importância ao relacionamento estabelecido com os 

familiares e pretendem continuar sendo úteis, contando histórias para crianças em 

diversos locais, além de participarem de projetos como grupos de convivência, 

associações e outros, realizando cursos e atividades nas áreas: esportiva, 

cultural, social e educacional. 

 

 Relacionamento Intergeracional 
 
 Nesta pesquisa, buscamos conhecer como se estabelece o 

relacionamento entre idosos contadores de histórias e as crianças, o que permeia 

esse contato entre as duas gerações e como se dá esse momento no âmbito das 

relações sociais.  

  

 A contadora 1 ressalta que o momento de contar histórias é pleno de 

atenção, concentração e dedicação das crianças, além do aconchego. Revela-se 

satisfeita ao ser considerada como vovozinha. O contador 6 apresenta uma 

maneira lúdica ao contar as histórias, valorizando as brincadeiras.  

 

O relacionamento, com as crianças....pra mim era muito 

importante, porque as crianças se concentravam sabe? As 

crianças tinham atenção, não faziam bagunça, eram muito 

criativas. Era muito bom, elas eram dedicadas e considerava a 

gente como vovozinha mesmo, era muito bom o aconchego das 
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crianças. Sentavam em roda no chão e eu sentava no meio da 

roda, elas também contavam as histórias do saci-pererê, da mula 

sem cabeça e outras. (Contador 1)  

 

Conto as histórias para as crianças e para os adolescentes. Eu 

gosto muito das crianças, eu adoro, brinco com elas, eu me torno 

criança, de modo que isso me faz muito bem, eu me sinto muito 

bem. (Contador 6)  

 

 As falas das contadoras 2 e 3 revelam as reações das crianças quanto 

a escuta, afeto, ciúmes e disputa pelo colo. Mencionam que o relacionamento 

entre as crianças e as funcionárias da creche não inclui carinho, porque estas não 

têm tempo. Essa colocação ilustra o que mencionamos no capítulo 1, confirmando 

que as crianças freqüentadoras de creches passam mais tempo 

institucionalizadas em locais onde os contatos e os vínculos relacionais são dados 

de maneira mais distante, profissional e restrita. As idosas identificam a existência 

dessa lacuna, e proporcionam o carinho tão apreciado por parte das crianças. 

 

 O relacionamento era muito bom. Perguntavam muito o vó, isso é 

assim... eu fui explicando pra eles como era, como não era. 

Ficavam todos alegrinhos... porque eu confortava eles. Sentavam 

todos no chão, ficavam quietos para escutar, você sabe criança 

dessa idade não pára quieto, não sentam e ficam quietinhos, mas 

para ouvir as histórias eles ficavam, as professoras comentavam, 

que ficavam admiradas, bobas ao ver a reação dos alunos de 2 a 

4 anos de idade. Vovó você veio contar história? Disputavam o 

nosso colo, faziam carinho no nosso cabelo e ouviam 

atentamente, depois recontavam as histórias e não queriam que 

fôssemos embora, quando acabávamos fazíamos roda lá fora, 

ficávamos com eles no parquinho e depois dávamos comida. Eles 

eram muito carentes, porque as tias de lá, elas não têm muito 

tempo de dar carinho. A gente dava carinho pra todos, porque daí 

a gente ia confortando eles. Vovó conta essa, vovó, quero brincar, 

quero brincar de roda. (Contador 2)  

 



 81

  

Íamos na classe delas uma vez por semana, brincava, elas 

abraçavam a gente e contávamos historinhas para elas. Quando 

chegava elas abraçavam, beijavam, ficavam no colo e tinham com 

ciúmes, diziam vozinha já é minha e repetiam vozinha já é minha, 

eu dizia não pode ser assim, a vozinha quer bem e quer todos 

vocês e não de um só, mas de todos, juntava a turma toda e era 

vozinha pra cá e pra lá. Aí eles afastavam, iam brincar e vinham 

se aproximando aos poucos. Fazia carinho em todos, aí elas se 

acalmavam, aguardavam até dar atenção para todos. (Contador 

3)  

 

 Todos os contadores descrevem o aspecto afetivo do relacionamento e 

o interesse das crianças pelas histórias. Segundo Vitale (1997), as relações 

intergeracionais compõem o tecido de transmissão, reprodução e transformação 

do mundo social. A contadora 4 confirma essa assertiva, ao relatar que ela e sua 

neta contam histórias e escreveram um livro juntas, estabelecendo um encontro 

intergeracional e uma cumplicidade, apontando o que Beauvoir (1990) menciona 

como: há freqüentemente entre o avô e o neto uma afeição recíproca. 

  

Nas creches o relacionamento [com as contadoras de história] é 

muito afetivo. Existe uma atração, as crianças ficam beijando e 

tem grande interesse, são carentes em termos econômicos e 

afetivos.Elas gostam muito das histórias, vêm ao nosso encontro, 

abraçam, beijam e dizem vai contar as histórias vovozinha, 

perguntam trouxe o macaquinho? Manifestam muita afetividade e 

eu me sinto muito bem ao perceber que eles gostam. O 

relacionamento estabelecido nos locais em que conto histórias é 

um encontro de gerações. Na escola da minha neta contei as 

histórias do macaco, fiquei com o macaco e utilizei a técnica de 

ventríloquo, ela ficou com a macaquinha e contamos juntas a 

história. Escrevemos dois livros infantis. Uma criança uma 

ocasião me disse eu me acho uma pessoa realizada, pois tenho 

você como amiga. (Contadora  4)  

 



 82

 

 As entrevistadas 5 e 7 atuam em uma realidade específica, que é 

contar histórias em hospitais; portanto, utilizam uma outra abordagem, 

observando o estado emocional das crianças para depois proporem a atividade. 

As crianças enfrentam dor e perda e as contadoras despertam a imaginação a 

partir da realidade apresentada.  

 

O relacionamento é muito variável, ele muda muito, porque cada 

vez que você vai abordar uma criança, especialmente dentro de 

um hospital, essa criança pode estar em muitos diferentes 

momentos. Existem crianças que quando estão num estado 

depressivo é um grande desafio, quando consigo a atenção é 

uma vitória. Existem outros momentos que você chega, te 

recebem com muita alegria e disposição, depende do momento 

umas estão ali de braços abertos, existem outras que estão tão 

tensas, tão desamparadas que elas não conseguem nem ver a 

magia de uma história. A dor, a perda e o desamparo são tão 

grandes que não conseguem se desligar do problema de saúde 

para entrar no meu faz de conta, elas são tomadas por esse 

grande medo e pelo desconhecimento do que vai acontecer com 

elas. (Contador 5) 

 

Você tem que primeiro observar como ela está, se está receptiva 

ou não, normalmente como você está com um avental que chama 

a atenção, algo diferente que tem bichinhos, tia o que é isso? Já 

começa atrair com essas coisas. Se não quiser tudo bem, mas 

sempre eles querem, então primeiro você tem que observar o que 

eles querem, a idade, porque tem alguns que são um pouquinho 

mais velhos, então você tem que pegar o livro que esteja dentro 

da faixa deles para que eles possam gostar e na hora que eles 

aceitam então aí você vai e conta seis, sete histórias e querem 

mais, aí tem que pegar livros com a outra contadora, porque o 

que você tem já acabou. (Contador 7). 
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 Segundo o depoimento da contadora 8, as crianças demonstram 

curiosidade e, a partir do diálogo, pode-se estabelecer o debate em que ocorre o 

momento da troca de conhecimentos. É nesse momento que se pode oferecer o 

que é de interesse das crianças. A entrevistada mencionou que aprecia ser 

chamada de “vovó dos livros” e, valorizando o potencial das crianças, confirma 

que o relacionamento é permeado por diferentes contextos de sociabilidade e 

interação.  

Uma delícia. Elas ficam encantadas e eu fico realizada por ser a 

vovó dos livros. Elas ficam quietinhas, atentas e presas ao que 

está sendo contado, arregalam os olhos, fazem muitas perguntas 

inteligentes e demonstram interesse. São espertas, perspicazes, 

sensíveis, curiosas e às vezes nos deixam em situação difícil. 

Após contar histórias abro para um momento de troca e debate. 

Não devemos subestimar a inteligência e a esperteza delas desde 

pequenas. Se os pais e os professores não estragarem as 

crianças, não podarem as asas, não perderem o 

desenvolvimento, porque fazem muito isso. Precisamos oferecer o 

que interessa a elas e contar bem. (Contador 8)  

 

Nos depoimentos analisados acima, percebemos que, além dos 

aspectos já citados, podemos acrescentar, conforme o que afirma Oliveira (1999), 

que: é graças à percepção do outro como diferente que posso, numa dada 

relação, divisar meu inacabamento, quer dizer, enxergar as possibilidades que o 

outro sugere para minha mudança. 

Identificamos em nossa pesquisa que cada contador apresenta 

características específicas e diferentes uns em relação aos outros e, ao mesmo 

tempo, relaciona-se com crianças e adolescentes, criando e/ou ampliando um 

trabalho de grande relevância social, em espaços públicos e privados.  

Ferrigno (2003) aponta que as gerações são continuamente 

construídas, desconstruídas e reconstituídas, a relação entre elas também está 

sendo sempre refeita. Nos relatos dos contadores, observamos como as relações 

entre idosos, crianças e adolescentes se modificam e se transformam a cada 

encontro. Ao findar um encontro, as crianças e os adolescentes já querem saber 

quando os contadores de história voltarão, indicando interesse. Imbuídos da 
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satisfação e do prazer ao perceberem o reconhecimento do público ouvinte, os 

idosos procuram se aperfeiçoar, para melhor atingirem seus objetivos.  

 

 Contar histórias: 
 

Esse é o cenário da nossa pesquisa, no qual pretendemos apreender o 

que depoentes, considerados protagonistas e narradores, acreditam ser 

importante no momento em que contam histórias. 

Buscamos compreender qual é a linguagem utilizada e a forma de 

comunicação, os recursos necessários, as situações vivenciadas em seus 

possíveis desdobramentos, os diferentes comportamentos e como essa prática 

educativa encontra caminhos para estabelecer o relacionamento intergeracional.  

As contadoras 1, 4 e 8 ressaltam que, por se tratar de crianças 

pequenas, a capacidade de atenção e de concentração ainda está se 

desenvolvendo. Em suas falas, relatam o uso de recursos auxiliares, tais como: 

montagem de personagens com massinha, argila, música, teatro, objetos, 

adornos, comidas, além de modernas adaptações nas histórias.  

Concordamos com Benjamin (1994) quando afirma que o narrador 

pode recorrer ao acervo de toda uma vida, pois os narradores, sujeitos da nossa 

pesquisa, são idosos e, portanto, têm uma experiência maior de vida, utilizando-

se dessa vivência para ilustrar as histórias contadas.  

Ainda é de Benjamin (1994) a oportuna citação: O narrador é o homem 

que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a 

mecha de sua vida. A atmosfera referida por Benjamin confirma-se nos relatos, 

tendo em vista que os idosos se deleitam na arte de narrar as suas histórias, 

estabelecendo um clima lúdico de encanto, e despertando, ao mesmo tempo, a 

criatividade e a emoção das crianças.  

Todos ressaltam que as histórias precisam ser interessantes, 

emocionantes e estimulantes. Quando essa etapa é conquistada, os narradores, 

contadores de histórias, vivenciam representações e personagens que permitem 

que as crianças se entreguem à proposta lúdica com emoção, humor e poesia, 

enfrentando, ao mesmo tempo, frustrações e superações. 
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Tinha brincadeira também, com massa, com massinha, aqueles 

bichinhos. Demos trabalho de argila com eles, sabe? Fizemos o 

saci-pererê, fizemos a mula sem cabeça, dei vários trabalhos com 

eles de massinha né, a não ser que ainda tem aí, que tinha os 

trabalhos todos que nós tínhamos feito aí, que tinha uma caixinha, 

nós fizemos uma caixa, com o saci, tinha um trabalho que tinha o 

saci-pererê, tinha mula sem cabeça, tudo prontinho. (Contador 3) 
 

Nas creches as crianças têm de dois a três anos e onze meses, o 

grau de concentração é muito baixo, portanto, utilizo a música, 

canto, gesticulo e adapto as histórias, como o Guarda-chuva do 

Mágico, Ivan e a Sereia, a Mala da Dona Maria, levo a mala para 

contar a história. O meu neto gosta muito da história do Carro do 

tio Anastácio, fiz cópias ampliadas das gravuras da história e foi 

uma maneira de prender a atenção das crianças. Utilizo roupas, 

adornos, chapéu, lenços para várias adaptações. A história sobre 

O Caso do Bolinho de Tatiana Belinky no livro termina com o 

bolinho sendo engolido pela raposa. A Tatiana nos contou que 

resolveu mudar o final porque ela sentia que as crianças ficavam 

tristes ao ver aquele fim do bolinho. Assim, quando o bolinho é 

engolido pela raposa, ele fica pulando dentro da barriga dela a 

ponto dela ficar com soluços sem parar. Procura o raposão, seu 

marido e este para ajudá-la sacode-a fortemente até que o 

bolinho consegue saltar para fora de sua boca e foge. Quando eu 

conto essa história, no final eu digo: “Sabem o que a Tatiana 

Belinky diz? Que esse bolinho ainda anda por aí! Vamos procurá-

lo?”. As crianças são motivadas a procurar o bolinho (no caso 

muitos bolinhos, mini-sonhos recheados de creme, escondidos 

previamente no local). Na escola de meus netos, escondemos no 

pátio. Ao encontrarem os bolinhos todos se deliciam, assim 

termina a história. (Contadora 4) 
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Encantamento, é um vôo da imaginação, da emoção, do humor e 

da poesia. Uma criança me disse uma vez que as histórias 

precisam ser interessantes, emocionantes e estimulantes. 

Quando a minha neta tinha sete anos de idade, comentou comigo 

que o livro que não dá para rir, não dá para chorar e não dá para 

ter medo não é tão interessante, portanto os contos, as histórias 

imaginadas, despertam a fantasia e a imaginação que são 

importantes para o desenvolvimento da criança, o livro não é 

violento, mas a vida é violenta. Traumatizar a própria vida se 

encarrega e acaba ensinando coisas ruins até mesmo em casa, 

em qualquer lugar, quando os pais brigam na frente das crianças, 

aí sim eles ficam traumatizados. Os exemplos ensinam mais do 

que as palavras. (Contador 8) 
 

Razões que motivaram o início da atividade: 
 
 Procuramos saber, com essa questão, as razões que motivaram os 

sujeitos da pesquisa ao início da atividade de contar histórias.  

 Os depoimentos abaixo mostram diferentes motivações pessoais. 

Observamos um aspecto de semelhança entre eles quando os entrevistados 

informam haver iniciado a atividade após a aposentadoria e/ou viuvez. Podemos 

inferir que o  tempo disponível e  a necessidade de preenchimento de espaços 

afetivos, foram fatores decisivos.  

 
No Núcleo da Terceira Idade quiseram saber como era que a 

gente agia no tempo da nossa infância, a convivência da gente, 

como era a vida nossa, na roça e tal, então nós começamos a 

dizer pra elas né. Trabalharam por duas semanas com sugestões 

do tempo e período da nossa infância, como era e em cima das 

respostas a equipe propôs iniciar essa atividade com o nome de 

Pic Será. (Contadora 1) 
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As técnicas da Prefeitura vieram no Núcleo e fizeram uma reunião 

perguntando para nós, do que brincávamos na nossa infância e o 

que gostaríamos de fazer com as crianças das creches da região. 

Fomos falando e surgiu a idéia de contarmos histórias em duplas. 

Fomos escolhidas e nem todas tinham jeito para participarem da 

atividade de contar histórias. (Contadora 2)  

 

Projeto PIC Será e segundo porque as crianças não tinham quem 

contasse histórias, eles ficavam tão contentes e pediam para 

voltarmos. Contar histórias para as crianças, alegrava elas e nós. 

Muitas crianças têm vó, mas veja que a vó, não dá, não tem 

tempo, não dá aquele apoio, pras crianças né, então que a gente 

entrar em contato assim com elas, contar historinhas e brincar 

com elas, aquilo ali me motivou quando a gente chegava na sala 

com aquelas crianças, elas gritavam logo: Chegou a vovozinha, a 

vovozinha, era aquela alegria, aquela importância que elas tinham 

com a gente, elas se encontrassem com a gente é uma alegria, 

vovozinha porque você não voltou mais pra se encontrar com a 

gente? (Contadora 3) 

 

 A minha experiência com Serviço Social de Grupos favoreceu, 

fazia um trabalho com mães e crianças. Ao me aposentar e com a 

morte do meu marido achei que deveria iniciar um trabalho 

voluntário em hospitais, comecei a realizar cursos como 

contadora de histórias, gostei e estou nas creches há quase 4 

anos. No Projeto Estação Memória na Biblioteca Álvaro Guerra, 

faço parte do Grupo Roda de histórias e nas creches sou 

voluntária, atuo como contadora de histórias, na Creche Padre 

Mariano ligada ao Colégio Santo Agostinho, além de atuar como 

contadora de histórias sou voluntária no berçário com crianças de 

2 a 11 meses, como “mãe de colo”, isto é, auxiliando na 

ministração de mamadeiras, papinhas, lazer e colocando-as para 

dormir. (Contadora 4) 
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Na verdade tudo começou com um curso de teatro que eu fazia, 

nesse curso eu tinha uma companheira e minha amiga que já 

fazia esse trabalho de contar histórias para as crianças internadas 

no Hospital Emílio Ribas. Eu fui até lá um dia para ver como é que 

acontecia esse trabalho e eu me senti extremamente atraída para 

fazer esse tipo de trabalho voluntário, estar ali diante daquela 

criança muito triste num ambiente extremamente sombrio e eu 

percebi quando estive com a minha amiga Sonia o quanto a 

chegada dela transformou aquela enfermaria, aquilo me encantou 

de tal forma que eu falei isto é exatamente isto que eu quero 

fazer, eu vou me preparar, vou enfim ser mais criativa, porque eu 

não sabia contar histórias tão bem , não é, mas eu vou aproveitar 

esse recurso de teatro para saber teatralizar essas histórias, no 

curso de teatro eu tive a coincidência de encontrar a Sonia e a 

descoberta desse trabalho que me encantou tanto. (Contadora 5) 

 

Olha! Eu sempre trabalhei e ganhei muita coisa, ganhei no sentido 

de experiência, amizade, de um bom salário, quando eu me 

aposentei pensei comigo bom, agora está na hora de poder fazer 

alguma coisa para os outros, já que eu recebi tanto, tive uma boa 

educação etc. e tal, eu acho que está na hora de me doar um 

pouco. Aí eu comecei no Centro de Apoio em 1998 e estou lá até 

hoje, vou toda quarta-feira lá e resolvi diversificar um pouco, falei 

bom agora vamos procurar, eu soube de uma conhecida minha 

que trabalhava no Viva como voluntária e contadora de histórias, 

eu falei isso é uma boa coisa, aí me inscrevi levou quase dois 

anos para me chamarem porque teve um ano até abrirem 

inscrições e depois a gente teve que ficar um ano ouvindo 

palestras, para depois então ser chamada e agora já tenho meu 

crachá, que não chegou, mas eu já tenho o meu crachá de 

contadora de histórias. Comecei a contar histórias em abril de 

2004.  
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É um trabalho muito bonito e as crianças gostam, entretem muito, 

é uma coisa bonita porque quando você chega lá a gente tem um 

avental, depois eu lhe mostro que é todo incrementado, você põe 

bichinhos e essas coisas, você está chegando e as crianças estão 

saindo dos quartos e tia, tia vem contar histórias, ou então 

chamam a Assistente Social e perguntam ... elas não chegaram? 

E quando chegamos as crianças vêm e te abraçam entendeu? É 

uma coisa muito gratificante. (Contador 7)  

 

Meu pai lia histórias e livros para mim e aos 4 anos de idade 

comecei a ler sozinha para poder escrever. Tinha um diário e um 

caderno em que escrevia tudo que ocorria em minha vida, quando 

viemos para o Brasil tinha 10 anos de idade, ficaram lá na Letônia 

muitos parentes, como os avós, avôs, tios, primos e amigos, 

então escrevia muitas cartas contando as histórias reais e 

acontecimentos da nossa vida aqui no Brasil. Considero ter 

começado a contar histórias a partir dessa época. Quando 

freqüentava o curso comercial no Mackenzie, escrevíamos cartas 

e nos correspondíamos em inglês com estudantes do mundo 

inteiro. Era muito bom poder se corresponder com estudantes de 

toda parte do mundo, sem dúvida foi uma experiência muito rica.  

(Contador 8) 

 
 
Mudanças após contar histórias: 
 
  
 

Nesse tópico, procuramos abordar de que maneira os idosos 

perceberam as mudanças que se instalaram em suas vidas, após começarem a 

realizar a atividade de contar histórias. Pelos relatos dos entrevistados, pode-se 

deduzir que obtiveram realização pessoal, valorização, descoberta de 

potencialidades, reconhecimento, aumento de sensibilidade, ampliaram  atenção 

e observação em relação às crianças, melhoraram a comunicação, conquista de 

audiência e ampliação das possibilidades de atuação.  
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Conforme Preti: 
 
 

Na conversação de idosos, (...) a narrativa está muito mais ligada 

à situação conversacional, aos mecanismos avaliativos do falante, 

às vezes à sua capacidade de criação dentro das conveniências 

da interação (...) Na verdade está na dependência de um fator de 

ordem interacional, ou seja a conveniência de reproduzir, reviver, 

refazer certos fatos de acordo com os mecanismos avaliativos do 

narrador, levando-se em conta sua experiência atual e as 

expectativas do ouvinte. (Preti, 1991, p.106). 

 

A conversação nas narrativas mencionadas por Preti e a predisposição 

para a interação social são confirmadas nos relatos dos idosos sujeitos desta 

pesquisa, os quais estimulam a curiosidade, a imaginação e o interesse das 

crianças. 

 

 As contribuições de Chinen (1989) a respeito do otimismo dos contos 

de fadas, inclusive dos contos de fadas para adultos, tratam dos anseios do ser 

humano comum, marcados pela sobreposição de realidade e fantasia. Parece-nos 

que os contadores desenvolvem o exercício da imaginação tanto deles - para 

tornar as histórias mais atraentes e envolvente - quanto dos ouvintes.  

 

Através da imaginação os contos de fadas retratam o que pode 

ser, não simplesmente o que é. Rompem os vínculos de realidade 

prática e da convenção social e oferecem uma visão dos ideais 

humanos e do desenvolvimento humano ideal (...) tratam de 

pessoas simples, de tipos intensamente humanos, caracterizados 

pelos mesmos receios e pelas mesmas tolices de qualquer 

homem ou mulher modernos. (Chinen, 1989, p. 12)  
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A partir dos depoimentos abaixo, podemos concluir que os idosos 

transmitem conceitos sobre diversos assuntos e conhecimentos, explorando o 

mundo do faz de conta e, ao mesmo tempo, fazendo leituras da realidade em que 

estão inseridos.  

 

Mudou, recordei o meu passado e utilizava as brincadeiras, as 

histórias, os cantos que aprendemos no coral e as cantorias da 

minha infância, as crianças gostavam e isso me deixou feliz, 

percebendo que era bom para eles, acabava sendo bom para nós 

também. Não fiquei nas escuras, interrompi a atividade de contar 

histórias que era muito boa e senti muita falta, tanto eu como as 

crianças, elas são muito interessadas, mas comecei o trabalho 

com as famílias como voluntária da igreja. Continuei contando 

histórias para a minha neta que hoje tem seis anos de idade, ela é 

muito ativa, me passa tanta coisa e eu para ela, só você vendo, 

ela assistiu um programa na TV Cultura e cantou a musiquinha 

toda para mim e na escola, fez o maior sucesso. (Contador 1)  

 

 Mudou, porque fiquei mais alegre e mais contente. Toda 

segunda-feira levantava muito animada e me preparava para 

estar com as crianças. Me sentia muito feliz. Quando tinha 

festinha eu me vestia e me arrumava toda. Apresentamos o teatro 

da 3ª Idade para as crianças. Desde quando eu era criança 

sempre fui muito extrovertida e gosto de participar de diversas 

atividades. (Contador 2)  

 

Mudou, eu fiquei mais comunicativa com as crianças, Oh! Vozinha 

nunca mais voltou, ficava satisfeita em ser chamada de avó pelas 

crianças, principalmente pelo carinho demonstrado pelas 

crianças. Hoje em dia quando eu encontro com elas perguntam, 

você não apareceu mais para contar histórias para a gente. Não é 

permitido ir sem o consentimento deles. (Contadora 3) 
 

 



 92

Mudou. Ampliou a visão das possibilidades de fazer alguma coisa 

na área da educação, do lazer etc. (Contadora 4)  

 

Mudou muito, mudou tudo, mudou principalmente a sua avaliação 

quanto ao mundo do faz de conta, então eu percebi que numa 

história que você conta para criança tão cheia de fantasia, de 

magia existe ali grande lições de vida, de atitudes, de 

honestidade, de maldade, de enganação, então eu percebi que 

nas histórias estava incluído muitas coisas, que contar uma 

história para uma criança é a oportunidade também que você tem 

de passar através dessa história muita coisa, muitos 

conhecimentos, no meu caso específico no hospital, é através da 

história que a gente leva muitos conceitos de alimentação, de 

medicamentos, de higiene, especialmente da higiene bucal, eu 

tenho todos os bichinhos da cárie que eu coloco sobre os meus 

dedos e eu conto uma linda história sobre cada bichinho 

daqueles, que se aquele dentinho não estiver muito bem 

escovado esse bichinho vai fazer dali a sua morada e dessa 

forma lúdica eu passo todos esses conceitos. Quanto é preciso 

que ela se alimente para ficar forte e voltar mais depressa para as 

suas brincadeiras, o quanto é importante o remédio, porque é ele 

que vai dar um chega pra lá naquela bactéria malvada que te pôs 

aqui dentro e que não está querendo sair, então através das 

histórias, eu consegui realizar muitas coisas, acho que eu ajudo 

muito as crianças, porque dou a possibilidade delas entenderem o 

benefício que tudo isso pode trazer. (Contadora 5)  

 

Parece que ganhei mais amigos, mais amizades, me respeitam 

mais. (Contador 6) 

 

Sendo contadora de historias e vendo a reação das crianças, 

você acaba ficando mais humana, eu era não que eu deixasse de 

ser mas você começa a ficar mais sensível e a perceber, porque 

como você tem que prestar muita atenção na criança, o que ela 
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quer, se ela está entrosada, se ela gostou da história ou não você 

começa a ficar mais observadora, entende? Então você começa a 

sentir as coisas, então eu acho que esta parte de sensações e 

sentimentos evoluiu muito. Me sinto muito bem, é uma coisa muito 

gratificante, quer dizer o que mudou foi isso, que agora eu faço 

uma coisa por prazer e vejo que aquilo está dando a mim uma 

satisfação muito grande. Coisa que se fazia no trabalho, você 

ganhava dinheiro, trabalhava, o chefe dizia ah! Que ótimo, 

acabou? Que lindo, tarará, mas não é tão gratificante como você 

vê uma criança sorrir e ficar bem, uma que está chorando e pára 

de chorar. (Contador 7)  

 

Sim, tudo. Acredito que tudo de bom e importante aconteceu a 

partir do momento em que li, escrevi e em seguida comecei a 

contar histórias. Contei histórias para os meus filhos e netos e 

hoje em dia conto para os bisnetos, além de contar histórias em 

vários espaços. Tento estimular nas crianças o gosto pela leitura, 

contar histórias é educação no bom sentido e cultura, claro. 

(Contador 8)  

 

Importância da atividade 
 

Contar histórias aproxima gerações diferentes e o idoso assume um 

papel de mediador, utilizando a linguagem e estimulando nas crianças o gosto de 

ouvir. Ao mesmo tempo, desperta o aprendizado. Todos os contadores 

apresentam experiência de vários anos quanto ao desenvolvimento da atividade. 

Segundo seus relatos, os idosos são bem recebidos pelos diversos 

públicos ouvintes, desde crianças e adolescentes até adultos, seja nos hospitais, 

nas escolas, nas creches, nas bibliotecas ou nas comunidades. As falas dos 

entrevistados revelam reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e elevação de 

auto-estima.  

Como aponta Delors (1999), a importância de contar histórias está 

relacionada ao primeiro pilar da educação, que é aprender a conhecer. 

 



 94

Depreende-se que a atividade dos idosos depoentes da pesquisa favorece a 

curiosidade intelectual e a transmissão de conhecimento, através da linguagem.  

Os contadores afirmam que a situação de aprendizado ocorre, tanto 

por parte das crianças como por parte deles mesmos. Ressaltamos o depoimento 

da contadora 3, que menciona: as crianças perguntam e querem saber de tudo, 

elas nos corrigem quando falamos errado e com isso percebemos que ensinamos 

e aprendemos. 

O terceiro pilar  da educação, aprender a viver juntos, é desenvolvido 

na medida em que o contador relata que despertou sua atenção para as emoções 

e expectativas das crianças, desenvolvendo, assim, a compreensão e a 

percepção do outro. Os projetos de contar histórias em hospitais contemplam a 

possibilidade das crianças se recusarem a ouvir a história. A nosso ver,  o 

contador  considera e reconhece a alteridade, respeitando a vontade do 

interlocutor. 

Assim, a contadora 5 ressalta que tem consciência do benefício 

proporcionado às crianças e do quanto é gratificante e especial para ela ter a 

chance de atuar contando histórias. A contadora 8 fala de realização, prazer, e 

destaca a educação. O contador 6 comenta a respeito da importância cultural. As 

contadoras 1, 2 e 3 sentem saudade, recordam a infância, ressaltam a 

improvisação, o momento de contar histórias e as músicas.  

O quarto pilar da educação, aprender a ser, define as habilidades 

necessárias para um contador. Podemos afirmar com Delors (1999) que: 

 
Convém, pois, oferecer às crianças e aos jovens todas as 
ocasiões possíveis de descoberta e de experimentação (...) que 
venham completar a apresentação atraente daquilo que, nestes 
domínios, foram capazes de criar as gerações que os precederam 
(...). A preocupação em desenvolver a imaginação e a criatividade 
deveria, também, revalorizar a cultura oral e os conhecimentos 
retirados da experiência da criança ou do adulto. (Delors, 1999, 
p.100)  

 

Quanto a esse aspecto, todos os entrevistados concordam que a 

autonomia, o discernimento, a responsabilidade, a memória e a capacidade de se 

comunicar, interagindo com a criança, são ações capazes de desenvolver as 

habilidades de aprender e ensinar, no ato de contar histórias. 
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Ao contar histórias com sensibilidade e sentimento, o idoso revela às 

crianças uma interpretação do mundo, comentando situações alegres e tristes, de 

dificuldades e ao mesmo tempo de superação. Isso pode ser ilustrado pelos 

depoimentos a seguir: 

  

Na creche realizei por dois anos. E para a minha neta conto até 

hoje. Quanto à importância, acho que é muito importante porque 

toda segunda-feira me preparava e as crianças diziam a 

vovozinha vai chegar, era uma coisa muito boa e sentia muita 

alegria.Trouxe à tona lembranças do passado, recordei todo o 

passado da minha infância na escola. Eu tive cinco irmãos e até a 

idade de dez anos eu vivi com meu pai, depois ele faleceu, eu 

fiquei com minha mãe. Nós contávamos histórias, dados que 

lembrávamos, da infância e algumas vezes nós improvisávamos 

aquelas historinhas e no fim ficava aquela bela história, cantava 

as coisas do nosso tempo, cirandinha, ... Tinha um livro que eles 

gostavam, todas as vezes que eu vinha eles pediam, ô, vovó, 

canta a dona de casa, que eu falei pra minha mãe e aí uma já 

preparava a roda e outra história, depois trocávamos, a gente ia 

no pátio aí brincar com eles de roda, ou então lá na frente da 

igreja, na areia também né. Eles gostavam também, brinquedinho 

na areia. Nós cantávamos e eles repetiam no fim, eles até 

aprendiam, viu? Saudade. Ah vovó, porque você não volta? Eu 

falei: Pelo gosto da gente, a gente voltava, mas, fazer o quê. . 

(Contador 1)  

 

Bom, durou dois anos ou mais e davam R$ 50,00 para cada 

contadora. Faz dois anos que eu fui fazer essa...[atividade]. Era 

muito importante, a gente gostava de contar histórias, de brincar, 

levava eles pro parquinho lá fora né, pra eles brincarem, e eles 

gostavam demais. Depois iam almoçar e nós ajudávamos. 

Significava muito pra mim. Eu fiquei chateada quando acabou, 

não pelo dinheiro que a prefeitura pagava pra gente, eles davam 

50 reais todo mês né, não pelo dinheiro, mas pelo prazer mesmo 
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que a gente fazia o trabalho, né. Na escolinha sim, lá a gente 

contava bastante historinha de João e Maria, muitas historinhas 

que ainda estava na cabeça da gente, a gente contava pra eles... 

a gente até improvisava histórias, porque eles ficavam, ô vó, 

conta uma outra história, ô vó, conta outra história, então, a gente 

improvisava ali na hora né, contava, brincava de roda, de jogar 

lencinho pra trás, pra ir correndo pra pegar... E elas gostavam 

muito, então quando a gente chegava, ... a vovó veio, já 

começavam a gritar com a gente né. Eles gostavam ...... “Corre 

cotia na casa da tia, corre cipó pra casa da vó, lencinho na mão, 

caiu no chão, moça bonita do meu coração”. Pode jogar? Pode! 

(Contador 2)  

 

Por dois anos. O mais importante é que as crianças davam muita 

atenção, e eles, a gente começava a contar historinhas e eles 

entrosavam com a gente, e tanto a gente ouvia deles como eles 

ouviam da gente né. Às vezes tirava da cabeça né. As crianças 

perguntam e querem saber de tudo, elas nos corrigem e dizem 

vocês falam errado, corrigiam o português e com isso 

percebemos que ensinamos e aprendemos. Pra mim é importante 

porque me faz lembrar do passado, porque eu fui criada com 

meus avôs. Eu não tinha com quem brincar, brincava sozinha, 

que minha tia já era grande né, e a minha infância foi uma infância 

muito presa, não tinha aquele negócio de coleguinha, era mais 

com boneca, aqueles brinquedos, depois quando eu voltei pra 

casa de meus pais, aí eu já tinha a companheira vizinha, aí nós 

brincava de casinha, de panelinha, de roda, quando chegava à 

noite assim, a gente juntava aquela turma de criança, aí então nós 

íamos brincar de roda, né, brincava de roda, de esconder, contar 

poesia, essas coisas, então quer dizer que me incentivou muito 

também. (Contador 3) 
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Há 4 anos. É muito gratificante e dá muita realização. Para 

aprimorar esta atividade realizei vários cursos sobre contar 

histórias. O primeiro foi em mil novecentos e noventa e seis em 

Ribeirão Preto, numa sexta-feira à noite, sábado inteiro e domingo 

pela manhã. Conheci um casal que criou o movimento chamado a 

Hora do Conto. Realizei um curso, que aconteceu no salão do 

meu prédio, por dois meses e meio às segundas-feiras das 17 às 

19 horas. Depois a Suzana me convidou para participar de um 

curso teórico e prático na PUC/SP e a Tininha Calazans deu a 

parte prática de contar histórias, as aulas foram ministradas de 

quinta-feira no período da manhã das 9 às 12 horas. (Contador 4)  

 

Realizo há 6 anos. Eu tenho consciência absoluta e certeza do 

benefício que essa história pode levar para essa criança, mas eu 

também tenho a mesma consciência do quanto esse ato de estar 

contando essa história é gratificante para mim, o quanto ele me 

dá, me dá de retorno, o quanto é especial o dia que eu faço esse 

trabalho. É o melhor dia da semana, eu saio de dentro do Hospital 

Emílio Ribas tão realizada, tão feliz comigo mesmo, de ter a 

oportunidade de fazer esse trabalho, sabe, de Deus ter me dado 

esse caminho, essa chance tão maravilhosa, é por aí. (Contador 

5)  

 

Conto histórias há 7 anos. Dou uma importância cultural, 

suponhamos qualquer coisa que acontece eu faço, muitas vezes 

eu viro o negócio para fazer uma comédia disso e às vezes até 

chego a usar o recurso da metáfora, uma alegoria, mas dentro do 

esquema daquilo que está acontecendo. Já utilizei até mesmo da 

piada, para contar as histórias, gosto muito de realizar esta 

atividade. (Contador 6)  

 

Desde 1998 no Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer e 

desde abril de 2004 na Associação Viva e Deixe Viver. (Contador 

7)  
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Desde 1948, ou melhor, a vida toda. Comecei contando histórias 

para o meu irmão 10 anos mais novo, me sentia “irmãe”  dele, 

depois em escolas, para os filhos, netos, enfim, a minha vida toda 

está ligada à criança e ao livro. Quanto à importância preenche a 

minha vida. Faço o que gosto e gosto do que faço. Me sinto útil e 

realizada, a profissão virou divertimento ou ao contrário, não sei, 

para mim é uma contribuição para as crianças e para quem quer 

ouvir, tenho realização e prazer. Fui roteirista, jornalista, crítica 

literária, teatro e escritora de livros para crianças. Acho que é 

educação e cultura. (Contador 8) 

 
 
Quanto à memória: 
 

 A memória faz de cada um de nós um ser impar. O ser humano é 

gregário e não consegue viver em isolamento. Assim, as nossas memórias 

servem para estabelecer e manter a nossa comunicação.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa observamos, pelas falas dos 

entrevistados, que a memória se constituía em um aspecto relevante a ser 

considerado. Apesar de não ter sido destacada como categoria em nosso 

referencial teórico, à medida que a análise se desenrolava  percebemos que a 

memória dos idosos, como detentora dos fatos vividos, mostrou ser muito 

importante.  

A análise comparativa entre os depoimentos mostra que há um aspecto 

de semelhança entre todos contadores, isto é: gozam de boa memória, são 

lúcidos, rápidos no raciocínio, são criativos, inventando histórias quando 

necessário. Dependendo do local, da vontade e do interesse das crianças, 

ampliam o repertório de histórias, utilizando a imaginação e a  improvisação.     

 Podemos dizer com Izquierdo (2002) que: 
 
a memória  é aquisição, aprendizagem, recordação, lembrança e 
recuperação, somos o que recordamos. A necessidade de 
interação entre membros da mesma espécie (...) inclui a 
comunicação entre indivíduos. Essa comunicação é necessária 
para o bem estar e para a sobrevivência. (Izquierdo, 2002, p. 9 e 
10)   
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Os sujeitos da nossa pesquisa confirmam o conceito de memória 

referido por este autor, entendendo-a como aquisição, aprendizagem, lembrança, 

e comunicação entre indivíduos.  

Os contadores mencionam a importância do aprendizado mútuo, pois 

tanto ensinam quanto aprendem. A comunicação é estabelecida, caso contrário 

não seria possível contar histórias, porque a interação é uma conseqüência do 

relacionamento.  Todos se recordam  dos diversos períodos de suas vidas.  

Halbwachs (1990) afirma que as palavras e idéias são instrumentos 

para o funcionamento da memória individual.  Ela existe como percepção da 

pessoa sobre os fatos à sua volta e, nesse sentido, as lembranças podem se 

organizar  em memórias individuais. Os idosos ao contarem as histórias utilizam 

palavras e idéias mediadas pela linguagem, como instrumento socializador da 

memória.  

Na verdade as memórias não são isoladas do contexto social, porque  

não  estamos sozinhos. A memória retém do passado somente àquilo que ainda 

está vivo ou capaz de viver na consciência do de quem a mantém.  

A memória coletiva mostra que experiências do grupo passam a ser 

referência para as pessoas  que o compõem. A ênfase no coletivo se dá porque 

considera  que a lembrança se apóia no grupo.   

Os contadores de história apresentam em seus depoimentos ser 

depositários tanto da memória individual quanto coletiva.   

O relato do Contador 4  ilustra que, ao contar histórias e dialogar com 

crianças e adolescentes, utiliza-se de palavras e  idéias  mencionadas na 

memória individual e  ao mencionar o resgate da memória dos idosos 

componentes do grupo e fatos relevantes para outras gerações, confirma a 

utilização da memória coletiva, da mesma maneira em que o Contador  6  

também se utiliza  das memórias individual e coletiva.  

Identificamos o que Thompson (1992)  menciona sobre idosos que ao 

conquistarem auto-confiança, propiciam o contato entre gerações,  na atuação de 

todos os contadores, constatamos   o relacionamento intergeracional entre idosos 

e crianças, entretanto, ficou evidenciado na fala  da contadora 4  este contato. 
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No Projeto Estação Memória dialogamos com crianças e 

adolescentes, resgatando as memórias dos idosos componentes 

do grupo e fatos relevantes que possam ser transmitidos para 

outras gerações  (Contador 4) 

 
A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um marco na minha 

vida, esta é uma das histórias que conto. (Contador 6)   

 

 Acreditamos que as falas de todos contadores se aplicam às memórias 

definidas como memórias individual e coletiva e destacamos: 

 
Meus avós gostavam muito de contar histórias pra gente, fiquei 

com essa lembrança na cabeça, então as historinhas que a gente 

aprendeu com os nossos avós, a gente contava pras criancinhas 

da creche. Eles contavam, muitas histórias assim, talvez até não 

gostavam, mas eram historinhas que a gente gostava né? E aí a 

gente ficou com essas histórias na cabeça, aí agora depois de 

velha, a gente foi lá fazer crianças felizes, né. Eles gostavam, 

brincavam de roda, faziam brincadeiras com eles, eles gostavam 

muito. (Contador 2)  

 

A gente brincava de roda com eles, mas só os cantos de roda, 

das rodinhas que a gente brincava com eles aqui, eram os cantos 

dos tempos de infância da gente, mas  contava as historinhas 

também do lobisomem da mula sem cabeça, eles achavam lindo. 

(Contador 3) 
 

Conforme Halbwachs (1990), não há memória coletiva que não se 

desenvolva num quadro espacial. As lembranças citadas pelas contadoras 1, 4  e 

8 apóiam-se em uma lembrança espacial, isto é, recordações de um tempo e 

lugar definidos em suas memórias de infância.  

 
 
 

 



 101

Olha, pra mim, contar história foi muito significante, porque, 

quando eu estava ... era criança, que eu estudava, tinha os dias 

de histórias né, tinha o dia de canto, tinha o dia de história, que as 

terças tinha uma professora pra contar história, e quinta feira tinha 

uma professora de canto, ela ensinava a cantar, então quando eu 

entrei nesse pic será, foi a recordação da minha infância, quando 

eu estava na escola né? Lembrei de tudo, até os cantos que eu 

assim já estava esquecendo, renovou a mente, eu .. já deu pra eu 

cantar com as crianças, né?(Contador 1)  

 

Eu me  lembro dos  meus  irmãos contando mas quem eu lembro 

mais era do meu pai, ele era português e gostava de contar  

histórias  reais da vida dele  em Portugal, das festas 

religiosas.Quando ele dizia que soltavam fogos na ponte de um 

grande rio em Portugal, dava vontade de conhecer as festas que 

ele falava. Meu pai com histórias verdadeiras e  meus irmãos 

histórias engraçadas.(Contador 4)  

 

O meu pai contava muitas histórias, lia histórias, dizia poemas, 

era maravilhoso. Tinha uma estante no quarto  a partir de dois 

anos de idade já me interessava pelos livros e comecei a ler aos 

quatro anos de idade. A minha mãe cantava muito bem era 

soprano, cantava em três idiomas  músicas populares,  óperas e 

canções de rua.  Aprendi  desde cedo a respeitar a diferença, o 

meu pai era suave a minha mãe pimenta e  inteligente. A minha 

formação começou dentro de casa, aprendi educação, política, 

literatura, ética e estética, meus pais eram intelectuais e  aqui no 

Brasil utilizávamos duas bibliotecas circulantes uma em alemão 

outra em russo, o acesso aos livros não era tão fácil. Ganhei de 

presente dois bichinhos, uma raposa e um cachorro, uma boneca, 

jogos e o meu presente preferido era livro, tinha um sapato furado 

até os doze anos. Meus pais me ensinaram a pensar. Em casa o 

idioma falado era russo, na escola era alemão e na rua era letão,  

português foi meu quarto idioma, depois aprendi inglês, francês e 
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espanhol. Acredito  que os livros, o  teatro, o cinema e  o  rádio  

servem de estímulos para o crescimento. Cada ouvinte ilustra a 

sua própria maneira. Quando você diz a princesa era muito 

bonita, cada um imagina a sua maneira, cada cabecinha é outra 

cabecinha.(Contador 8)   

 
Para Bergson (1990), a memória é o meio de resgatar o passado. O 

autor  estabelece uma distinção entre a percepção e a memória. Para recordar é 

preciso sonhar e as lembranças podem surgir a qualquer momento. A percepção  

que cada um tem de si e do meio, assim como sua utilidade, pode deslocar 

imagens para uma leitura do passado ou do presente. Podemos dizer com 

Bergson (1990) que, na verdade, não há percepção que não esteja impregnada 

de lembranças.  

O mesmo autor nos alerta para a existência da memória hábito,  

adquirida  pelo esforço da atenção e pela repetição dos gestos ou palavras. Esta 

é a memória dos mecanismos motores, a qual usamos de forma mecânica, sem 

pensar nelas. Por outro lado, a memória lembrança é a sobrevivência do passado, 

individualizada e isolada. Segundo Bosi (1994) traz à tona da consciência um 

momento único, singular, não repetido, irreversível, da vida.  

Os contadores utilizam as duas memórias, ora a memória hábito, 

implícita na rotina de cada um, incorporada no cotidiano, ora a memória 

lembrança ao recordar as histórias. Na fala deles identificamos a evidência da 

memória lembrança em todos os depoimentos e, para ilustrar essa constatação, 

ressaltamos as falas das contadoras 5 e 7.  

  
Minha mãe, ah isso é um detalhe importante a minha mãe é uma 

pessoa viva, ela tem 93 anos, é a pessoa mais independente que 

eu conheço, mora sozinha, se cuida, tem amigos, as amigas já 

morreram  então ficaram os amigos e eles se reúnem  ela com 

seus amigos vão jogar carta é uma pessoa fantástica eu tenho um 

orgulho dessa minha mãe porque ela é o exemplo de vida para 

todas as pessoas que eu conheço, bom e esta minha mãe é uma 

camponesa é uma pessoa com muito pouco estudo, digamos que 

ela não é analfabeta, mas nada mais do que isso e porém ela 
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contou  a vida inteira a mim e a meu irmão as histórias da sua 

infância,não só as histórias que ela escutava das pessoas, mas 

como as histórias da sua vida que para mim e para o meu irmão 

era assim  fantástica a gente perguntava assim como é que ela 

conseguiu viver isso, fazer isso, a gente nunca teria coragem.(...) 

Você imagina as histórias que eu pude ouvir na minha  infância e 

ela contava  com muito gosto e com muita vaidade, o quanto ela 

era forte e o quanto ela era importante na ajuda que  dava para a 

família, então enfim para nós, que tínhamos conforto a gente 

imaginava o que era viver daquela forma, então você imagina  que 

riqueza que era isso para mim e para o meu irmão. (Contador 5)  

 
Quem contava histórias que eu me lembre  era a minha mãe. 

Agora eu era contadora de histórias para os meus sobrinhos e era 

um desgraça porque o meu sobrinho mais velho por exemplo, ele 

lutava contra o sono  para poder ouvir histórias, então eu contava 

uma, duas, três,  dez e ele estava lá e eu me embalava com a 

minha própria história e dormia. Ele me cutucava e dizia Nana  e 

aí   eu inventava claro, até ele dormir no dia seguinte ele queria a 

mesma história e eu não lembrava mais porque eu tinha 

inventado, e ele dizia mas não era assim e eu dizia, mas agora vai 

ser e agora mudou (Contador 7) 

 

Bosi (1994), ao se referir à função atribuída ao idoso, a de ser a 

memória da família, do grupo e da sociedade, fala de uma espécie singular de 

obrigação social, a de lembrar, que não pesa sobre as pessoas com outras 

idades. No caso específico destes contadores podemos inferir que há uma 

relação intergeracional, com o reconhecimento e aproximação das comunidades, 

avaliando  a atividade desenvolvida como relevante. 
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Sociabilidade: 
 

Com a finalidade de conhecer a sociabilidade existente entre idosos e 

crianças, proposta formulada neste estudo, solicitamos aos contadores que 

fizessem  a descrição do momento em que contam as histórias.  

Concordamos com Simel (1983) ao definir sociabilidade como: forma 

autônoma ou lúdica de sociação, é o fenômeno de estar com um outro, a 

conversa é uma troca viva de palavras, revelando seus encantos e jogo de 

relações.  

Na relação que se estabelece entre os idosos e as crianças, é a partir 

do momento em que a história é contada que ocorrem a conversa, a sociação e 

seus encantos. 

Os contadores 1 e 2 identificam que as crianças, ao ouvirem as 

histórias, demonstram que houve reciprocidade na relação. Referem estes 

sujeitos de pesquisa que as crianças, depois de ouvirem e recontarem vivenciam 

um momento de animação e consciência comum, mediatizada pela linguagem. 

 
Nossa, você não ouvia uma conversa, e depois que a gente 

terminava uma historinha, aí que elas dizia: agora eu vou contar, 

como ela, quando, tinha criança que pegava a historinha, 

divinamente e contava, às vezes  completavam a história que 

ficava até mais bonita, viu?  Elas  acrescentavam na historinha e  

aí passava a ser uma história contada com a interpretação deles, 

ficava até mais elegante a história. Olha, pra mim, foi uma 

maravilha viu, porque tanto eu contava historinhas pra eles, 

evoluiu tanto que eu aprendi muita coisa, também com eles, tanto 

eu passei pra eles, como eles passaram pra mim, viu?  

 (Contadora 1) 
 
Às vezes tinham aquelas que eram muito inteligentes, e contavam 

de novo. Vovó eu aprendi, eu sei contar a história que a senhora 

me contou. (Contador 2) 
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A maneira como ocorre o ato de contar histórias, além de promover e 

favorecer a sociabilidade, aproxima-se dos pilares da educação. Todos os 

depoimentos apontam para a questão do aprendizado.  

Ressaltamos, assim, a fala da contadora 4,  que considera contar 

histórias como um processo educativo. 

 

O relacionamento estabelecido nos dois locais em que conto 

histórias, sem dúvida é um processo educativo. (Contador 4) 

 

A observação e o respeito mencionados pelas contadoras 5 e 7 

mostram como é importante aprender a conhecer as individualidades e o 

sentimento de cada criança antes de propor a atividade. Neste caso, elas passam 

por um treinamento antes de atuarem, para que no dia a dia possam desenvolver 

o aprender a viver juntos.  

 

Precisamos observar a criança antes de propor, ter muito cuidado 

com o estado emocional em que ela se encontra antes de 

começar a atividade e acima de tudo respeitá-la, para nós a 

criança pode dizer não, depois de ultrapassar essa barreira esse 

momento é maravilhoso, tanto para a criança como para nós 

contadoras de histórias.  (Contador 5) 

 

Este momento é muito gratificante, porque quando você vê que a 

criança aceitou, ela está distraída ela não está sentindo dor ou o 

problema que ela tinha foi para a cucuia como eu digo entendeu? 

Ela se integrou na história então você surtiu o efeito, além de 

atrair   o interesse pela leitura, porque a leitura é uma coisa boa e 

você está educando também, não é?  e incentivando a 

aprenderem  a ler  e ver que é uma coisa boa para o futuro.  Uma 

criança que desde pequena nunca pegou muito num livro para ver 

uma historinha ou desenhinho lá o que seja, vai ser difícil depois 

ela gostar de ler, agora tem crianças que já nascem  gostando de 

ler, mas de uma maneira geral não, não é? Principalmente  essas 

crianças pobres que não têm nada, a curiosidade é despertada e  
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que pode ficar para uma vida inteira, portanto é muito 

interessante. (Contador 7)    

 

A contadora 8 aponta a importância de aprender a ser  mencionando a 

capacidade e o interesse  das crianças em aprender, revelando  ao mesmo tempo 

reciprocidade e criatividade.  

 

Ás vezes elas não gostam de estudar, mas gostam de aprender, 

que são coisas diferentes. Estão sempre absorvendo tudo que 

acontece  em volta delas na casa, na rua, nas férias, na praia, em 

qualquer lugar, observam e absorvem. Devemos ajudar as 

crianças principalmente pais e professores a não atrapalhar. Tem 

crianças que relataram quando estava participando do Sítio do 

Pica Pau Amarelo que começaram a apreciar a leitura,   

estimuladas  com o trabalho que eu e meu marido realizávamos 

na época. Uma ocasião ouvi de uma adolescente o seguinte:  

queria que a minha mãe fosse  como você, sem tantas obrigações  

e muito contente. As crianças são poetas, não sabem mas são. 

As crianças me ensinaram que a bruxa tem poder, a Branca de 

Neve é boa e a Emília é melhor do que bruxa, eu aprendi tudo 

com as crianças, alguns tem amigos imaginários que são 

companheiros invisíveis. (Contador 8)  

 

Berger e Luckmann (1985) afimam que a realidade da vida cotidiana é 

sempre partilhada com outros. A mais importante experiência ocorre na situação 

face a face com o outro, que é o caso da interação social.  

Na fala de todos os contadores observamos que a situação face a face 

com o outro é peculiar deste momento e, ao mesmo tempo, são confirmadas as 

colocações de Duran (1993) sobre ações recíprocas em que duas ou mais 

pessoas agem uma em relação à outra, tanto pela natureza da atividade, quanto 

pela relação estabelecida entre contador e ouvinte. Nos relatos  dos  sujeitos da 

pesquisa, mesmo as crianças pequenas param para ouvir, gostam do que ouvem 

e interagem no processo de troca e enriquecimento mútuo. 
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O contador 6 relata a maneira lúdica que aborda ao contar suas 

histórias, mostrando que este caminho é o mais apreciado pelas crianças.  

     

Primeiramente prestam muita atenção, perguntam bastante, e eu 

me disponho, respondendo sobre os assuntos abordados naquele 

dia. Depois, conversamos, brincamos, pulamos e tem dias que 

depois de contar as histórias, vamos jogar uma partida de futebol. 

Contador 6) 
 

Por intermédio da sensibilidade e dos sentimentos suscitados pelas 

histórias inferimos que tanto a crianças como os idosos desenvolvem o 

pensamento crítico que conduz à autonomia, aprendendo a interpretar o mundo.  

 
Participação no grupo ao qual pertence 
  
 

Neste tópico desejamos saber sobre a participação e inserção dos 

idosos nos grupos em que convivem e desenvolvem atividades, vinculadas ao ato 

de contar histórias, além de outras atividades que compõem a sociabilidade com 

outras pessoas.   

Mais que a convivência num espaço heterogêneo é a integração social 

do idoso que permite ampliar sua rede de relações sociais, proporcionando o 

aumento de atividades que satisfazem o idoso. A Política Nacional do Idoso 

ressalta que a integração social deve prever medidas capazes de levar à 

descoberta de novos papéis sociais que sejam aceitos e valorizados pelas 

sociedades que estão envelhecendo. Depreende-se daí a importância da 

participação da sociedade civil e o engajamento do próprio segmento idoso na 

construção, elaboração e desenvolvimento de projetos sociais. 

Concordamos com Martins (2000) ao afirmar que o senso comum é 

compartilhado entre os sujeitos da relação social. Todos os depoimentos mostram 

a participação e inserção dos sujeitos da pesquisa em locais diversos, apontando 

um idoso ativo e consciente das suas perspectiva. Depreende-se que este grupo 

nos mostra que quando as certezas entram em crise, precisamos parar, refletir e 

analisar, pois que a transformação  já começou.  
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Os idosos  revelam que ao interagirem com as crianças, com os grupos 

e com a sociedade, estão fazendo a própria história e mais do que isto, estão 

assumindo papéis, ampliando sua rede de relações, participando da sociedade 

civil e contribuindo com projetos sociais.  

Para comprovar essas afirmativas, apresentamos a fala de cada um 

dos contadores acerca da sua participação social.    

 
Muito boa. Participo há doze anos. Faço parte do Coral da 

Terceira Idade, da liturgia, da missa e do trabalho com as famílias 

que estão ligadas à igreja. (Contador 1)  

 

Pertenço ao grupo porque gosto,  faço parte do coral, às 5ª feiras 

tem ensaio do coral, participo das festas, já fomos cantar em 

vários lugares, como por exemplo na Câmara Municipal e em 

muitos outros lugares. (Contador 2) 

 

 A contadora 3 ressalta que as idosas  pertencentes ao Núcleo de 

Terceira Idade do qual ela faz parte, contam histórias umas para as outras, o que 

consideramos ser de grande relevância.  

 

Vivemos como uma família, tenho amizades, lá nós contamos 

histórias umas para as outras. Contamos, brincamos, me sinto 

muito bem e muito melhor depois de freqüentar as atividades do 

Núcleo de Terceira Idade. É muito bom poder participar, se divertir 

e ser bem recebida. A música para mim é tudo, adoro não perco o 

coral, participo dos cursos de bordado e crochê. (Contador 3)   

 

Outros contadores informam participar de atividades voltadas à 

preservação da saúde física preservando-a e, ao mesmo tempo, implementando 

atividades intelectuais. 

Assim falam os contadores 4 e 6: 
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Pertenço a vários grupos o de hidroginástica, de teatro, de 

cinema, o projeto estação memória, em todos eles eu sou uma 

participante ativa, porque sou  extrovertida e com a experiência 

que eu tenho de ter dado aula em universidade, eu tenho 

facilidade, com a experiência como assistente social  então, é 

uma participação bastante ativa e  acho que colaboro bastante. 

(Contador 4)  

 

Pertenço a Hebraica e tem uma comunidade aqui perto que 

pertenço e freqüento sábado e domingo aqui também aonde 

conto histórias e faço as minhas palestras. Na Universidade 

Aberta à Maioridade estudo e aprendo o que os professores 

ensinam participo desde agosto de 1997, está fazendo 7 anos 

agora. Gosto muito e amanhã vamos ter um almoço com a 

turminha da minha classe. (Contador 6) 

 

Para alguns idosos, as atividades voltadas para a comunidade e o 

cuidado dos outros, membros mais débeis da sociedade, reveste-se de 

fundamental importância:  

Neste sentido, podemos ressaltar  os  depoimentos  dos  contadores  5, 

7 e 8:  

A minha participação na Associação Viva e Deixe Viver eu além 

de fazer parte da diretoria  eu tenho a função que é a que mais 

me envaidesse  que é a de ser contadora de histórias, então eu  

sou voluntária e ao mesmo tempo funcionária da Associação. 

(Contador 5) 

 

No Centro de Apoio estamos muito integradas e na Associação 

conto histórias no Hospital Cotoxó você deve entrevistar as 

minhas colegas,  são geniais, a gente está sempre junto e procura 

ir  nas palestras quando tem também junto e a gente forma uma 

amizade e no Centro de Apoio  tem outra colega, ela também está  

comigo desde 1998 e o grupo que está lá tem mais duas e uma 

psicóloga que também vai lá , a gente não quer mudar de dia 
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porque a gente quer ficar junto porque se entrosou, a gente  já  

sabe  que  quando tem uma criança que está precisando uma 

cutuca a outra e  com o olhar  elas já entendem  o que queremos 

dizer.(Contador 7)  

 

Atuo como conselheira na Associação Viva e Deixe Viver, dou 

várias palestras para os profissionais e  para  as contadoras de 

histórias. Me  sinto muito bem em poder contribuir como 

voluntária, colaborar, trocar experiências, e participar de debates. 

Dei  palestras na Fundação Abrinq, na Faculdade São Francisco, 

Grupos de Terceira Idade, Universidades Abertas da Terceira 

Idade, vários cursos de pedagogia, enfim em espaços públicos e 

privados, faço uma porção de coisas.(Contador 8)    

 

Quanto ao significado: 
 

Nesta pesquisa, foi nosso intuito conhecer a importância que os idosos 

atribuem ao significado da relação estabelecida  entre eles e  as crianças durante 

a atividade de contar histórias.   

 Segundo Geertz, a significação é um conjunto de símbolos lingüísticos 

próprios da natureza humana, transmitidos entre gerações de seres humanos, os 

quais são os criadores da cultura.  
 

O conceito de cultura ao qual eu me atenho não possui referentes 
múltiplos nem qualquer ambigüidade fora do comum, segundo me 
parece; ele denota um padrão de significados transmitido 
historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de 
concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio 
das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 
conhecimento e suas atividades em relação à vida (Geertz 1989, 
p.103).  

 
Com essa afirmação, o autor possibilita que realizemos uma análise 

mais profunda sobre a concepção de cultura, dando ênfase ao estudo dos 

símbolos e significados, e chama a atenção para a dinâmica cultural, afirmando 

que o movimento de significados impede a cristalização da cultura. 
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(...) a cultura consiste em estruturas de significados socialmente 
estabelecidas, nos termos dos quais as pessoas fazem certas 
coisas. (...) Na abordagem semiótica da cultura, o grande objetivo, 
ou o ponto global, é auxiliar-nos a ganhar o acesso ao mundo 
conceitual em que vivem os nossos sujeitos, de forma a 
podermos, num sentido um tanto amplo, conversar com eles. 
(Geertz 1989, p. 23 - 35) 
 

Para Geertz (1989), a emoção interfere no processo do pensamento 

humano, determinando a maneira como o sujeito encara o mundo. As 

significações, os símbolos e as comunicações são recursos de capital intelectual; 

portanto, representam a sua visão de mundo. Para o autor, as palavras e os 

gestos, se usados para impor um significado, são um mecanismo de controle que 

está em uso desde que nascemos e permanece até a morte. 

Podemos inferir, pela diversidade dos depoimentos coletados, que 

existe uma teia de significados interpretáveis fazendo parte da cultura, de acordo 

com a visão particular de mundo, real e conceitual, em que vivem os idosos 

entrevistados.  

Para a contadora 1, o significado é aprendizado mútuo, decodificação 

por parte das crianças ao recontarem as histórias e recordação da infância.  

 

Significou um trabalho muito bom, tanto as crianças aprendiam, 

como nós aprendíamos com eles, porque eles inventavam 

histórias depois de ouvir, contavam para nós, além de recordar da 

minha infância. (Contadora 1)  

 
 Para a contadora 2, o significado é felicidade, alegria, satisfação e 

divertimento, sentimentos que são recíprocos entre idosos e crianças, na ação de 

contar histórias. Entendemos que na fala dessa contadora, segundo Martins 

(2000) o significado é reciprocamente experimentado e reconstruído pelos 

sujeitos .  

Ah, significa muito, porque a gente fica feliz em ver as criancinhas 

felizes, né. Então, eu sou uma pessoa muito alegre, com toda 

essa idade que eu tenho né, eu sou muito alegre, gosto de 

brincar, gosto de falar, inclusive nos ônibus que eu pego assim, 

eu puxo papo com as pessoas, então, significou muito pra mim 
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em termos de trabalho. Significa alegria né. Eu fico contente de 

contar e eles acharem bonita as histórias, porque que tem 

crianças que nem prestam muita atenção mais tem outras que 

ficam com o olhinho pregado na gente, e até aprende a falar, a 

fazer as palavras, contam na casa deles, faz, e é muito divertido. 

(Contador 2)  

 
A contadora 3 diz que, hoje em dia, nem os avós têm tempo para 

contar histórias para os netos. Relata que era importante ser considerada como 

avó que contava histórias. Para essa entrevistada, o significado ressalta 

aconchego, alegria, descontração e despreocupação, ou seja, é compartilhado na 

interação social.  

 

Significa uma alegria para nós ver as crianças alegres, porque 

nem as avós hoje em dia, têm tempo para contar histórias para os 

netos. Tinha um grande significado ser considerada como avós 

que contavam histórias, me fazia bem, apesar de ter os meus 

netos, ser chamada por eles com tanto carinho de vovozinha. Eles 

eram muito aconchegantes viu? Era um amor. Pra mim significa 

muito, a gente fica mais com aspecto descontraído e 

despreocupado. Investimento pra gente, a alegria que a gente 

sente de estar com aquela criança prestando atenção no que a 

gente está conversando com eles, eu gosto muito viu. Olha, pra 

mim o significado de contar histórias pra crianças é muito bom pra 

eles, porque estão prestando atenção nas histórias. Pra mim 

significa muito, porque enquanto a gente estava com as crianças, 

é tão bom, tão legal pra gente, de, como é que fala, é 

investimento pra gente, a alegria que a gente sente de estar com 

aquela criança prestando atenção no que a gente está 

conversando com eles, eu gosto muito viu. (Contador 3)  

 
Com o relato da contadora 4, abaixo mencionado, percebemos que 

existe um trabalho voltado para a imaginação da criança, o qual estimula a 

criatividade e estabelece um contato intergeracional, além de ser gratificante. 
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Percebemos que, sob diversas formas caracterizadoras da situação lúdica, os 

idosos desenvolvem diferentes comportamentos, dialogando e, ao mesmo tempo, 

convidando a um encontro comunicativo. 

 

Satisfaz muito. É muito gratificante para mim, sentir o quanto as 

crianças gostam de ouvir as histórias. A história tem um poder de 

sedução, criatividade, as crianças estão criando coisas, mexem 

com a imaginação e imaginando a floresta, trabalha com a 

imaginação, a criatividade no processo educativo é um processo 

importante. Por exemplo, o papel do conto na educação, 

chapeuzinho vermelho foi usado como motivador no processo 

educativo. Quando falo da floresta mostro foto ou desenho de 

floresta, de animais, plantas, etc. O exemplo dos alimentos como: 

feijão, doce, foi usado quando se falou da cestinha que 

chapeuzinho vermelho levou para sua avó. Outro exemplo, 

quando falo da cidade, digo sobre a importância de estudar o 

lugar, você parte de um ambiente menor para entender um maior. 

Considero que estabelecemos um verdadeiro contato 

intergeracional, tanto com crianças como com adolescentes. 

(Contador 4)  

 

Para a contadora 5, o significado é magia, pensar, criar, imaginar e 

exercício de raciocínio. Proporciona a oportunidade da criança definir a 

personagem e situá-la em seu tempo. Podemos afirmar que existe uma idéia 

verdadeira de tempo que nos ensina sobre a natureza do fluxo e da própria 

transitoriedade.  

 

Ah! É uma magia, é um canal de criatividade tão incrível. Eu acho 

que contar histórias faz você pensar e a coisa mais importante em 

uma pessoa que está envelhecendo é não deixar de pensar, é 

pensar o tempo todo, é criar o tempo todo, imaginar e nesse 

imaginário eu quero dizer assim sempre procurando ver uma 

imagem que represente um pensamento e que o jogo de você 

imaginar e ter a imagem do que você está pensando é uma das 
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coisas mais ricas que existe e isso numa história para criança é o 

fundamental, é o que acontece a cada momento, ao contar uma 

história, você está vendo a cena, ao mesmo tempo aquele 

personagem que você está contando na história, você consegue 

vê-lo, consegue fazer essa criança também colocar como que ela 

vê. Eu vejo assim e como é que você vê, como é que você acha 

que é essa fada, ela é boa, ela é má, como você acha que é esse 

príncipe, ele é valente ou ele é um fraquinho, cai do cavalo, como 

é que ele é, então você dá para a criança a oportunidade dela 

definir esse personagem, eu acho que tudo isso é um exercício de 

raciocínio mesmo, de pensamento e é isso que eu acho que é 

mais importante para uma pessoa idosa tirar desse ato de contar 

histórias. (Contador 5)  

 

O contador 6 ressalta a satisfação do encontro intergeracional que 

significa contar histórias. Para esse contador, pode-se entender, como diz Martins 

(1991), que é na cotidianidade da vida, naquilo que fazemos e que vivemos, na 

sua importância, que descobriremos um horizonte de possibilidades do Ser. 

 

Todo sábado conto histórias e às vezes faço palestra. O rabino 

faz uma palestra sobre religião e eu faço uma palestra sobre a 

vida secular. Eu conto histórias para as crianças e os 

adolescentes saberem da vida, o que está acontecendo, estar a 

par da realidade, conto a história da revolução constitucionalista, 

guerra, eu não estou contando uma alegoria ou metáfora, estou 

contando aquilo que está acontecendo, às vezes eu conto sobre 

futebol, esporte, olimpíadas, tudo isso aí, cinema, teatro, sobre o 

que acontece no mundo. Tenho satisfação. (Contador 6) 

 

A contadora 7 acredita que contar histórias é interessante por despertar 

a imaginação da criança. Cada contador apresenta suas possibilidades em 

relação à realidade, cujas regras conduz e domina. Dessa forma, pode oferecer 

suas habilidades para entrar em contato com a realidade do outro, ajudando-o 

também a decifrar o mundo. 
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Contar histórias para crianças é interessante, elas têm uma 

imaginação muito fértil e é uma coisa boa, porque se você 

começa contar uma história como a dos três lobinhos ela fica 

interessada porque é diferente, ela esquece a dor, a imaginação 

dela vai além, o adulto não. Você pode tentar conversar com o 

adulto para distraí-lo, se não for uma coisa que ele goste muito, 

ele continua dizendo, está doendo, eu não estou agüentando, 

criança ela começa Ah! Ah! chorando, vai arregalando os olhos, 

vai vendo o livrinho, vendo os desenhos ela entra na história e a 

gente procura puxar deles mostrando as coisas e elas vão 

dizendo, olha este daqui, ela está observando, ela está vendo 

entendeu? elas participam, elas entram na história, é esta a 

vantagem que tem da criança por causa da imaginação que ela 

tem. (Contador 7)  

 

Para a contadora 8, contar histórias significa divertimento, prazer, 

alegria, desenvoltura da linguagem, aprendizado e, verdadeiramente, um prêmio. 

Depreende-se dessa fala que as experiências vividas e os saberes acumulados 

pelos idosos podem oferecer oportunidades de realizar projetos, desvalorizados 

em outras etapas da vida, estabelecendo relações educativas importantes entre 

gerações. 

A mesma sensação que significava quando ouvia as histórias do 

meu pai. Significa divertimento, prazer, alegria, desenvoltura da 

linguagem, aprendizado e acima de tudo um prêmio. (Contador 8 )  

 

Os depoimentos dos sujeitos de pesquisa e as interpelações teóricas 

suscitadas levam-nos a compreender que, como nos diz Martins (1991), enquanto 

Cronos refere-se ao tempo cronológico, Kairós é o tempo vivido, pois Tempo é o 

sentido da vida. 

 Os idosos entrevistados apontam-nos que, para compreender uma 

pessoa, é necessário conhecer e pensar nas intersecções das suas várias 

dimensões, de uma totalidade temporal do ser, das relações com as coisas em si 

mesmas e na  trajetória entre o passado, presente e futuro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

As questões levantadas no decorrer deste estudo levam-nos a 

compreender que a velhice pode ser encarada como a fase da vida representada 

pelo pôr do sol, ou seja, o entardecer. Como cada um irá entardecer dependerá 

de como viveu ao longo de toda a vida, e para entender a complexidade que 

envolve essa questão é necessário visualizá-la sob a perspectiva da gerontologia.   

Era nossa intenção, ao realizar esta dissertação de mestrado, 

compreender que significado os contadores de histórias atribuem à relação que 

se estabelece entre eles e as crianças. A pesquisa realizada e a interpretação dos 

depoimentos, colhida à luz da teoria utilizada, confirmaram a premissa inicial de 

que a comunicação entre as duas gerações acontece de forma intensa, em 

termos de troca e de reciprocidade.  

Entretanto, a suposição de que nem sempre a aproximação é 

interessante para os dois segmentos não se mostrou verdadeira, ao contrário, 

pois encontramos por parte dos contadores de histórias uma predisposição que 

facilita o diálogo e a reciprocidade por parte das crianças ouvintes.  

Tínhamos como objetivos específicos compreender os fatores que 

motivam os idosos a se integrarem em projetos como contadores de histórias 

para crianças, além de conhecer a percepção que detêm sobre esse contato 

intergeracional. Procuramos, dessa forma, entender como o ato de contar 

histórias afeta a vida dos idosos, e também contribuir, com o presente estudo, 

para a organização de programas intergeracionais. 

Consideramos que os objetivos propostos foram alcançados e os 

aspectos relevantes encontram-se explicitados no capítulo Era uma vez...os 

contadores de história entram em cena. 

A análise dos dados coletados seguiu a metodologia qualitativa, 

privilegiando a voz dos próprios sujeitos da pesquisa, que nos contaram, com 

seus olhos de ver e ouvidos de escutar, sobre as questões relevantes do 

processo de envelhecer, sobre o relacionamento intergeracional, sobre o que é 

contar histórias e ainda, sobre o significado da relação que se estabelece nessa 

atividade. 
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Podemos concluir que envelhecimento e velhice acontecem de maneira 

diferenciada e diversa, envolvendo um contexto sócio-econômico e cultural, em 

que cada indivíduo trilha seu próprio caminho. Sem dúvida existe uma diversidade 

no modo de envelhecer, pois a dimensão existencial modifica a relação que cada 

um mantém com a sua própria história.  

Para os sujeitos da nossa pesquisa, o envelhecimento pode ser 

entendido como um processo de desenvolvimento e crescimento pessoal. No 

grupo pesquisado, observa-se que os contadores são esperançosos e otimistas 

quanto ao futuro, acreditam em seus potenciais e desejam prosseguir com o que 

fazem, ampliando as suas realizações, criações e participações. Mesmo os que 

enfrentam dificuldades financeiras e problemas sócio-familiares também procuram 

o caminho da realização pessoal. 

Identificamos em nossa pesquisa que cada contador apresenta 

características específicas e, mesmo assim, relaciona-se com crianças e 

adolescentes, criando e ampliando um trabalho de relevância em espaços 

públicos e privados. 

O engajamento em projetos dessa natureza contribui para a elevação 

da auto-estima dos idosos, que assim poderão participar de forma ativa na 

sociedade, ocupando o tempo disponível e favorecendo a atuação consciente em 

relação à cidadania. Essas ações têm repercussões positivas, causando um eco e 

abrindo fronteiras, inspirando outros projetos sociais.  

Sabemos que, em nossa sociedade ocidental, nem todos se mostram 

interessados em ouvir o que dizem os idosos; porém, este é um grupo 

diferenciado e privilegiado. Sabem que fazem a diferença no local onde atuam. 

Eles transformam a existência de crianças, adolescentes e até adultos, levando 

alegria, entretenimento, a possibilidade de sonhar, de imaginar e, principalmente, 

de acreditar na mudança dentro de si.  

Todos os depoimentos mostram a participação e inserção dos sujeitos 

da pesquisa, que atuam em locais diversos, tais como: creches, hospitais, 

bibliotecas, escolas e igrejas.  Os idosos podem marcar sua presença na história 

como protagonistas e atores sociais que não ficam aguardando, não esperam 

acontecer, mas se propõem a realizar e realizam.  
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Os contadores descrevem o aspecto afetivo do relacionamento 

intergeracional que estabelecem com as crianças. As contadoras mencionam que 

gostam de ser chamadas de avós pelos seus pequenos ouvintes, o que denota 

uma relação tranqüila quanto à avosidade.  

Percebemos que as crianças freqüentadoras das creches passam 

muito tempo institucionalizadas em locais onde os contatos e os vínculos 

relacionais são dados de maneira mais distante, profissional e restrita.  Adultos 

sobrecarregados com as exigências do mundo do trabalho parecem ter 

dificuldades em se relacionar com idosos e crianças, duas gerações sobrantes. 

Estas se aproximam por meio da atividade de contar histórias e, nesse clima, 

compõem o tecido de transmissão, reprodução e transformação do mundo social. 

Os entrevistados concordam que a autonomia, o discernimento, a 

responsabilidade, a memória e a capacidade de se comunicar, na interação com a 

criança, são ações capazes de desenvolver as habilidades recíprocas de 

aprender e de ensinar.  

A conversação nas narrativas e a predisposição para a interação social 

são confirmadas na pesquisa pelos idosos, os quais estimulam a curiosidade, a 

imaginação e o interesse das crianças. Tendo em vista que se deleitam na arte de 

narrar histórias, os idosos estabelecem um clima lúdico de encanto que desperta 

a criatividade e a emoção das crianças. 

Ficou claro em nossa pesquisa que os idosos, em sua maioria, 

iniciaram a atividade de contar histórias após a viuvez e/ou aposentadoria. Pode-

se inferir que a disponibilidade de tempo, bem como a necessidade de 

preenchimento dos espaços afetivos, foram a motivação que levou os sujeitos da 

pesquisa a iniciarem a atividade.  

Contar histórias aproxima as gerações. A sensibilidade e o sentimento 

revelados pelo idoso levam-no a apresentar às crianças uma interpretação do 

mundo, comentando situações alegres ou tristes, de dificuldades e de superação. 

Assume, assim, o papel de mediador, utilizando a linguagem e estimulando nas 

crianças o gosto  pela escuta, despertando, ao mesmo tempo, o aprendizado.  

Os depoimentos mostram que existe semelhança entre os contadores, 

não obstante as diferenças sentidas quanto aos aspectos sócio-econômicos e 

culturais. Todos demonstram ter boa memória, são lúcidos, criativos, inventando 
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histórias quando necessário. Dependendo do local e do interesse das crianças, 

ampliam o repertório de histórias, utilizando a imaginação e a improvisação.  

A participação e inserção dos sujeitos da pesquisa em locais diversos 

apontam um idoso ativo e consciente de suas perspectivas, pois os contadores de 

histórias mostram, em seus depoimentos, serem depositários tanto da memória 

individual quanto da coletiva. Identificamos a memória lembrança em todos os 

depoimentos e, por conseqüência, a sobrevivência do passado.  

Concluímos, portanto, que para esse grupo, quando as certezas 

entram em crise precisamos parar, refletir e analisar, porque a transformação já 

começou.  

Os idosos, sujeitos desta pesquisa, são os semeadores, atores e 

protagonistas desta dissertação. Atuando como contadores, lançam suas histórias 

como pássaros lançam as sementes em terra fértil, que no caso são as crianças, 

ouvintes atentos. Aos frutos dessas sementes, podemos chamar de 

transformações.  

Quando a lagarta se transforma em borboleta e quando os idosos, 

desacreditados em suas potencialidades, transformam inicialmente suas próprias 

vidas e posteriormente, transmitem conhecimentos, valores e sabedoria, mudam 

o espaço e a realidade em que se encontram. Contando histórias, passam a fazer 

parte da história, desvelando uma face antes escondida, transformando-se, 

crescendo e evoluindo.  
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ANEXO 1 
 
 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 
 
 
 
1. Identificação 
 
Nome:____________________________________________________________ 
 
Endereço:_________________________________________________________ 

Bairro: ___________________________  Cidade__________________________    

Telefone: _____________________ Data de Nasc.:.____________  Idade: _____ 

Sexo: _______________________ Estado civil:  __________________________ 

Naturalidade: ____________________ Estado: ________  Nacionalidade: ______ 

 
Escolaridade: ______________Ocupação: ________________  Profissão: _____ 
 
É aposentado (a)   Sim(    )    Não(    )     Há quanto tempo? _________________ 
 
Religião: ___________________  Renda pessoal : ________________________ 
 
Renda familiar: _____________________________________________________ 
 
Composição familiar: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Nº de filhos: _______________ Nº de netos: _____________________________ 
 
 
2.    Realiza (ou realizou) essa atividade  como: 
       voluntária(o)  (    )  remunerada (    )  outros (    )  
       Local:   
 
3.     Quais as razões que motivaram o início da atividade?  
 
4.     O que significa contar histórias para crianças?  
 
5.     Alguma coisa  mudou em sua vida após contar histórias?  
 
6.     Há quanto tempo realiza essa atividade e qual a sua importância?  
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7.     Defina o relacionamento estabelecido com a criança.  
 
8.    Descreva este momento.  
 
9.    O que acha da fase atual da sua vida? 
 
10.   O que gostaria de realizar na sua vida que ainda não realizou? 
 
11.    Quais são as perspectivas  para o futuro?  
 
12.    Conhece outros contadores de histórias?  
 
13.    Alguém da sua família contava histórias? 
 
14.    Como é sua participação no grupo ao qual pertence?  
 
15.     Alguma coisa que você gostaria de acrescentar?  
 
 

 
 

Data:  _____________________________  
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ANEXO 2 
 

                         Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

          Programa  de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia 
 

 
                                                                                São Paulo,   de         de 2004 

Ilmo(a). Sr(a).  

 

_______________________  

 

 

Prezado(a)  Senhor(a)  

 

                 Servimo-nos do presente para solicitar a autorização de V. S.ª para 

utilizarmos as informações contidas  nos seus depoimentos na pesquisa que 

realizaremos sobre a “Interação do idoso com a criança mediada pelo contar 

histórias”, para fins de divulgação acadêmica.  

                  Nesse sentido, contamos com o atendimento de V. S.ª ao nosso 

pedido.  

                  Agradecemos e subscrevemo-nos.  

 

                  Atenciosamente,  

 

                                                  ______________________________________ 

                                                  Maria de Fátima de Jesus Agostinho Ferreira 

                                                 Orientanda e Aluna do Programa de 

                                                   Pós-graduados em Gerontologia 

 

                     

    Ciente e de acordo: 

 

___________________________ 

 



 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Contador  nº 1  
 

1. Identificação 

Sexo: Feminino 

Idade:  68 anos  

Estado civil: Casada 

Escolaridade: 4ª série  

Profissão/ Ocupação:  Do lar. 

Previdência social: não tem 

Religião: Católica  

 

2.   Realiza (ou realizou) essa atividade  como: 

     voluntária(o)  (    )  remunerada (  X  )  

     Local: Creche Munir Abud – Projeto Pic Será da Prefeitura Municipal de São  

     Paulo. 

 

3. Quais as razões que motivaram o início da atividade?  

 

R.:  Era um momento que vieram com as moças da prefeitura e eles vieram, na 

terceira idade, e aí sobre o nosso, eles quiseram saber como era que a gente agia 

no tempo da nossa infância,  a convivência da gente, como era a vida nossa, na 

roça e tal, então nós começamos a dizer pra eles né. Então a Márcia ela 

perguntou: Vocês cantavam? Contavam histórias, aí, a gente .... surgiu a história 

do saci-pererê, porque primeiramente nós íamos lembrando e  surgiu isso, né? 

Foi o que que será, então o tema nosso aqui, foi, teve o nome de pic será, porque 

a primeira coisa que surgiu pra ela foi que, pic será apegado ao nome do projeto 

não é capaz né,  então, foi o primeiro, aí eu falei, Depois desse evento, então vai 

ficar com o nome de pic será. A assistente social  trabalhou por duas semanas 

com sugestões do tempo  e período da nossa infância, como era e em cima das 

respostas a equipe propôs iniciar essa atividade com o nome de Pic Será.   
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4. O que significa contar histórias para crianças?  

 

R.: Olha, pra mim, no tempo que eu trabalhei, aqui com as  crianças, foi uma 

maravilha viu, porque tanto eu contava historinhas pra eles, evoluiu tanto que eu 

aprendi muita coisa, também com eles, tanto eu passei pra eles, como eles 

passaram pra mim, viu?  

Olha, pra mim, contar história, pra mim foi muito significante, porque, quando eu 

estava ... era criança, que eu estudava, tinha os dias de histórias né, tinha o dia 

de canto, tinha o dia de história, que as terças tinha uma professora pra contar 

história, e quinta feira tinha uma professora de canto, ela ensinava a cantar, então 

quando eu entrei nesse pic será, foi a recordação da minha infância, quando eu 

estava na escola né? Lembrei de tudo, até os cantos que eu assim já estava 

esquecendo, renovou a mente, eu .. já deu pra eu cantar com as crianças, né? 

Significou um trabalho muito bom, tanto  as crianças aprendiam como nós 

aprendíamos com eles, porque eles inventavam histórias depois de ouvir e 

contavam para nós.  

 

5. Alguma coisa  mudou em sua vida após contar histórias?  

 

R.: Mudou. Recordei o meu passado e utilizava as brincadeiras, as histórias o os 

cantos que aprendemos no coral e as cantorias da minha infância, as crianças 

gostavam e isso me deixou feliz, percebendo que era bom para eles, acabava 

sendo bom para nós também. Não fiquei nas escuras, interrompi a atividade de 

contar histórias que era muito boa e senti muita falta, tanto eu como as 

crianças,elas são muito interessadas, mas comecei o trabalho com as famílias 

como voluntária da igreja. Continuei contando histórias para a minha neta que 

hoje tem seis anos de idade, ela é muito ativa, me passa tanta coisa e eu para 

ela, só você vendo, ela assistiu um programa na TV Cultura e cantou a 

musiquinha toda para mim e na escola, fez o maior sucesso.   

  

6. Há quanto tempo realiza essa atividade e qual a sua importância?  

 

R.: Na creche realizei por dois anos. E para a minha neta conto até hoje. Quanto 

a importância, acho que é muito importante porque toda segunda-feira me 

 



 133

preparava e as crianças diziam a vovozinha vai chegar, era uma coisa muito boa 

e sentia muita alegria.Trouxe à tona, lembranças do passado... Davam 

alegria...Me evoluiu né, porque eu lembro, foram lembranças da minha escola, e 

no que eu vim pra cá, parecia que eu estava estudando de novo, eu recordei todo 

o passado da minha infância na escola. Eu tive cinco irmãos e  até a idade de dez 

anos eu vivi com meu pai, depois ele faleceu, eu fiquei com minha mãe. Nós  

contávamos  histórias, dados que lembrávamos, da infância e algumas vezes nós 

improvisávamos aquelas historinhas e no fim ficava aquela bela história, né. Nós 

contávamos em dupla,    às  vezes tinha dia que nós dividia assim: eu ia com eles 

pra roda, a Graciete contava a historinha, e eu ia com eles pra rodinha, Graciete 

contava a história eu já ficava com canto, cantar a música da rodinha pra eles, a 

gente cantava as coisas do nosso tempo, cirandinha, ... Tinha um livro que eles 

gostavam, todas as vezes que eu vinha eles pediam, o, vovó Antonia, canta a 

dona de casa, canta a dona de casa, que eu falei pra minha mãe e ela falou, mas 

que dona de casa é essa, mas eu não sei mais, porque, quando eu estudava, a 

dona de casa, o canto era assim:  

O Dona de casa já.....  com tanto cuidado,  

O dona de casa já ..... o vosso cuidado. 

Abre a janela pra roupa secar, enchia vossos quartos de luz, sol, bom ar.  

Abre a janela pra roupa secar, enchia vossos quartos de luz, sol, bom ar. 

Depois na cozinha o fogo acender, tratamos do almoço que se há de comer. 

Depois na cozinha o fogo acender, tratamos do almoço que se há de comer. 

Toda moça sabe cuidar com carinho, ..... 

E aí uma já preparava a roda  e outra história, depois trocávamos, a gente  ia no 

pátio aí brincar com eles de roda, ou então lá na frente da igreja, na areia também 

né. Eles gostavam também, brinquedinho na areia. Nós  cantávamos  e eles 

repetiam no fim eles até aprendiam, viu? E quando era outra semana, alguma 

coisa que ficava que eles não pegavam, a gente tinha que explicar pra eles e  às 

vezes eles vinham pedir. Outro dia tinha uma menina eu tava no banco, ... mas a 

menina ficou louca, queria atravessar pro outro lado que era pra ir falar com a 

vózinha, que tava com saudade da vózinha, e a mãe dela falou, mas não pode 

sair de lá agora, nem você também. Ela esperou que eu saísse, passe pro lado de 

cá, .... quando ela me me viu, nossa Senhora, ... agora ela não está mais 

estudando aqui. Pra falar com a vozinha porque tava com saudade. Ah vovó, 
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porque você não volta? Eu falei: Pelo gosto da gente, a gente voltava, mas, fazer 

o quê. ...... quando ela encontra a gente. Tem um menino também, esqueci o 

nome dele, quando ele me vê... a vozinha, esteja onde estiver, ele me abraça, e 

vovozinha, vovozinha, oh vovó você não foi mais visitar a gente. Você não estuda 

mais aí.  

Mas a amizade é a mesma. Eu tenho uma criança que ele  chama Francisco. Ele 

já está na 3ª série, e quando eu vi ele, ele falou, o vovó, mas quanto eu me 

relembro da senhora na minha casa, e hoje eu encontrei, onde você mora? Eu 

falei, ainda moro no mesmo lugar, ah vovó, mas só que eu mudei, sabe, a gente 

paga aluguel,  cada dia a gente está em um lugar.  Eu falei, vai na minha casa. 

Ele ficou de ir agora nas férias, mas ainda não apareceu.  

 

7. Defina o relacionamento estabelecido com a criança.  

 

R.: O relacionamento, com as crianças.... pra mim era muito importante, porque 

as crianças se concentravam sabe? Nossa, você não ouvia uma conversa, e 

depois que a gente terminava uma historinha, aí que elas dizia: agora eu vou 

contar, como ela, quando, tinha criança que pegava a historinha, divinamente e 

contava, às vezes até com, como fala, completavam, elas completavam a história 

que ficava até mais bonita, viu?  Elas  acrescentavam na historinha e  aí passava 

a ser uma história contada com a interpretação deles, ficava até mais elegante a 

história. As crianças eram muito educadas, civilizadas com a gente, que na hora 

do nosso trabalho aqui, elas tinham atenção, não faziam bagunça era muito 

criativo. Era muito bom, elas eram dedicadas e considerava a gente como 

vovozinha mesmo, era muito bom o aconchego das crianças.  

 

8.   Descreva esse momento.  

 

R.: Sentavam em roda no chão e eu sentava no meio da roda, elas também 

contavam as histórias do saci-pererê, da mula sem cabeça e outras. Na creche 

cantavam os cantos que eu aprendi na minha infância, e eu me sentia bem de 

poder transmitir alguma coisa para elas.  
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9.   O que acha da fase atual da sua vida? 

 

R.: A fase atual da minha vida  é bela.Tenho quarenta e oito anos de casada, 

convivo bem com meu marido, a minha mãe mora com a gente e tem noventa e 

dois anos de idade, a minha sogra tem noventa e um anos de idade e é muito 

doente, nós combinamos bem, três filhos moram com a gente, dois são solteiros e 

um filho casado e separado, tenho seis filhos e doze netos, senti muito prazer 

com os netos, contava e conto histórias reais da minha infância para eles.   

 

10.  O que gostaria de realizar na sua vida que ainda não realizou? 

 
R.: Tenho vontade de me aposentar para dar uma ajuda ao meu  marido, 

trabalhei muito mas nunca contribui com o INSS.  

 

11.   Quais são as perspectivas  para o futuro?  

 

R.: Desejo ter boa saúde, tenho casa própria do jeito que a gente está vivendo 

está bem, tenho saúde, diálogo e se entendendo com os familiares está bem.  

 

12.   Conhece outros contadores de histórias?  

 
R.: Sim. A Graciete e a Clóris.  

 

13.   Alguém da sua família contava histórias? 

 

R.: Minha avó, por parte de pai.  

 

14.   Como é sua participação no grupo ao qual pertence?  

 

R.: Muito boa. Participo há  doze anos. Faço parte do Coral da Terceira Idade, da 

liturgia, da missa e do trabalho com as famílias que está ligado à igreja.   
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15.   Alguma coisa que você gostaria de acrescentar?  

 

R.: O trabalho que desenvolvi como contadora de histórias foi muito gratificante, 

pois conquistei a amizade da creche,  a amizade do Centro de Juventude, dos 

educadores e das crianças. Alguns já estão no colégio e quando me vê, fala olha 

a nossa professora de histórias   demonstrando   muito carinho até hoje. Percebo 

um reconhecimento da atividade desenvolvida e isso é muito gratificante.  
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Contador  nº 2  
 
1. Identificação: 

      Sexo: Feminino 

      Idade:  75 anos  

      Estado civil: Viúva 

      Escolaridade: 3ª série  

      Profissão/ Ocupação:  ajudante geral 

      Previdência social: pensionista 

      Renda: 1 salário mínimo 

      Religião: Católica 

 

2. Realiza (ou realizou) essa atividade como:  

    Voluntária(o)  (   )    remunerada ( X )    outros (   )  

 

Local: Creche Igualdade. Recebíamos um valor de R$ 50,00 por mês e quando o 

projeto foi interrompido, não continuei contando histórias para as crianças da 

Creche, por não haver acompanhamento dos profissionais, entendemos que não 

deveríamos dar prosseguimento e  em função do problema de saúde da minha 

filha. Ela está com  artrite reumatóide e o meu tempo é destinado para cuidar das 

atividades da casa, cuidar dos meus  filhos, especialmente a minha filha,  além de 

participar de algumas atividades do Núcleo de Convivência da 3ª Idade Igualdade.   

 
 
3. Quais as razões que motivaram o início da atividade? 

 

R.: As técnicas da Prefeitura vieram no Núcleo e fizeram uma reunião  

perguntando  para nós,  do que brincávamos  na nossa infância e o que 

gostaríamos de fazer com as crianças das creches da região. Fomos falando e 

surgiu a idéia de contarmos histórias em duplas. Fomos escolhidas e nem todas 

tinham jeito para participarem da atividade de contar histórias.  
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4. O que significa contar histórias para crianças?   

R.:  Ah, significa muito, porque a gente fica feliz em ver as criancinhas felizes, né. 

Então, eu sou uma pessoa muito alegre, com toda essa idade que eu tenho né, 

eu sou muito alegre, gosto de brincar, gosto de falar, inclusive nos ônibus que eu 

pego assim, eu puxo papo com as pessoas, então, significou muito pra mim em 

termos de trabalho. Eu fico contente de contar e eles acharem bonita as histórias 

né, que tem crianças que nem prestam muita atenção mais tem outras que ficam 

com o olhinho pregado na gente, e até aprende a falar, a fazer as palavras, 

contam na casa deles, faz, e é muito divertido. 

 

5. Alguma coisa mudou na sua vida depois de contar histórias? 

R.: Mudou, porque fiquei mais alegre e mais contente. Toda segunda-feira 

levantava muito animada e me preparava para estar com as crianças. Me sentia 

muito feliz. Quando tinha festinha eu me vestia e me arrumava toda. 

Apresentamos o teatro da 3ª Idade para as crianças. Desde quando eu era 

criança sempre fui muito extrovertida e gosto de participar de diversas atividades. 

Agora não estou muito contente, fiquei triste com o problema de saúde da minha 

filha, ela não pega nem a comida, está totalmente dependente com 51 anos de 

idade. Eu tenho 75 anos e consigo fazer de tudo, queria de a minha filha tivesse a 

mesma sorte. 

 

6. Há quanto tempo você realizou essa atividade e qual a sua importância? 

R.: Bom, durou dois anos ou mais e davam  R$ 50,00  para cada contadora.  Faz 

dois anos  que eu fui fazer essa...[atividade]. Era muito importante, a gente 

gostava de contar história, de brincar, levava eles pro parquinho lá fora né, pra 

eles brincarem, a gente ficava olhando, enquanto as tias iam fazer outros serviços 

a gente olhava e eles gostavam demais. Vem vovó, vem, põe eu no escorregador, 

porque eram pequenininhos né, de 3 e 4 anos, Põe eu no escorregador, põe eu 

na balança, põe eu na roda, que tinha aquelas rodas que girava, e a gente ficava 

ali brincando com eles. Aí acabava o recreio, entravam, acabava o recreio, a 

gente entrava, eles iam almoçar, a gente ajudava a dar comida pra eles, porque 

não sabem comer com a mãozinha ainda, os pequenininhos de 1 ano, 

principalmente que comem na cadeirinha ali, tem que pôr o papazinho na boca, e 

os maiorzinhos às vezes muitos comiam com as mãozinhas deles, outros já não 
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sabiam, então tinha que ajudar. Significava muito pra mim. Eu fiquei chateada 

quando acabou, não pelo dinheiro que a prefeitura pagava pra gente, eles davam 

50 reais todo mês né, não pelo dinheiro, mas pelo prazer mesmo que a gente 

fazia o trabalho, né.  Agora,  pros meus netinhos mesmo, eu nunca contei não, 

porque eles não pediam né. Esse meu neto que casou era muito assim caladinho, 

não era muito de brincadeira, até hoje ele é muito quietão né,  pra ele mesmo eu 

nunca contei não. As bisnetinhas, eu quase não vejo elas, só quando os pais 

cismam de virem aqui aí chegam, ficam poucas horas também, não dá nem pra 

gente falar, brincar, nem contar histórias. Mas elas são muito sapecas, muito 

levadas, com muita saúde, graças a Deus. Agora, lá na escolinha sim, lá a gente 

contava bastante historinha de João e Maria, muitas historinhas que ainda estava 

na cabeça da gente, a gente contava pra eles... a gente até improvisava histórias,  

porque eles ficavam, o vó, conta uma outra história, o vó, conta outra história, 

então, a gente improvisava ali na hora né, contava, brincava de roda, de jogar 

lencinho pra trás, pra ir correndo pra pegar... E elas gostavam muito, então 

quando a gente chegava, .... a vovó veio, já começavam a gritar com a gente né. 

Eles gostavam ...... “Corre cotia na casa da tia, corre cipó pra casa da vó, lencinho 

na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração”. Pode jogar? Pode!  

 

7. Defina o relacionamento estabelecido com a criança. 

R.: O relacionamento era muito bom. A gente ajudava a fazer os desenhinhos no 

papel, ajudava a inventar alguma coisa para eles, coisinhas na época de Natal, 

Páscoa, ovo de páscoa, então era um relacionamento muito bom que a gente 

tinha com as crianças. E eles tavam perguntando, criança pergunta muito, né? O 

vó, isso é assim... eu fui explicando pra eles como era, como não era, fazia os 

desenhinhos pra eles levarem para a mãe, o pai. Tinha uns que não tinham pai. 

Às vezes falavam: eu não tenho pai, então a gente explicava, você tem sim, tem 

um Papai do Céu e eles ficavam todos alegrinhos... porque eu confortava eles. 

Tem criança que é filho de mãe solteira, tem outros que o pai morreu, outros a 

mãe morreu. 

  

8. Descreva esse momento. 

R.: Sentavam todos no chão, ficavam quietos para escutar, você sabe criança 

dessa idade não pára quieto, não sentam e ficam quietinhos,  mas para ouvir as 
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histórias eles ficavam, as professoras comentavam, que ficavam admiradas, 

bobas ao ver a reação dos alunos de 2 a 4 anos de idade. Nos chamavam de 

vovós, vovó você veio contar história? Disputavam o nosso colo, faziam carinho 

no nosso cabelo e ouviam atentamente, depois recontavam as histórias de acordo 

com cada um e as histórias iam ficando alteradas, alguns dias começavam 

contando as historias do jeito deles, como eles tinham contado. Depois 

anotávamos tudo para a coordenadora saber como foi o nosso encontro. Depois 

de contar histórias as crianças não queriam que fôssemos embora, quando 

acabávamos fazíamos roda lá fora, ficávamos com eles no parquinho e depois 

dávamos comida. Permanecíamos na creche das 8 horas às 12 h e 30 min, 

quando eles iam dormir. O contato com as crianças... criança, sempre é criança 

né, a gente gosta. Era muito bom, a gente ajudava eles a ... Tinha uma menininha 

lá que morava com a avó, não tinha pai nem mãe. Outro dia eu fui no posto de 

saúde, tinha uma menininha chamada Tainá, e ela era doentinha né, quando a 

gente chegava lá, ela chorava muito, ela ficava gritando: Eu quero a mamãe, eu 

quero a mamãe, eu quero a mamãe, o vovó, me leva pra mamãe. E aí quando eu 

(ela não queria comer), eu chegava perto dela e falava. Filha, come... senão você 

fica fraquinha, e não pode ver a mamãe. Aí ela aceitava eu por a comida na boca. 

Da tia ela não deixava, da tia de lá ela não deixava por a comida, ela não queria, 

aí com muito carinho a gente falando com ela a gente conseguia por a comida na 

boquinha dela. Agora, fim de ano eu fui no posto [ de Saúde] e a mãe dela estava 

lá com ela. Aí quando ela [a mãe] falou: o Tainá fica quieta, aí eu falei: Tainá não 

era da .... Creche? ela falou: Era, mas eu tive que tirar, porque ela teve um 

probleminha, ela me explicou todo o problema, agora ela está numa escolinha 

especializada, ela é meio retardadinha da mente. Aí ela falou: A vovó, é você? A 

mãe  falou assim, olha, isso eu vou contar pro médico, porque ela não lembra das 

pessoas, e ela lembrou da senhora.. eu estou contente, porque ela não lembra 

das pessoas, e ela lembrou da senhora, até vou  contar pra psicóloga dela, vou 

falar com o médico dela, que ela lembrou da vovó lá da creche. Eu [a 

entrevistada] tive uma filha paralítica, e eu lutei muito com ela, falava muito com 

ela porque ela não era de falar, só eu e minha mãe que entendia o que ela falava, 

ela falava tudo atrapalhado, então a gente acostumou com esse carinho, dava 

esse carinho pra ela, e ela morreu, ela ficou dos sete aninhos até 29 anos sem 

andar, ela começou engatinhando, depois  não engatinhava mais, só sentadinha 
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né, na cadeira de rodas. E aí a gente que tem contato com o próprio filho, teve 

contato com a creche né, com as crianças. A experiência com minha filha... me 

ajudou a ter experiência com a creche lá né. A gente tem que ter mesmo né, 

muita paciência, tinha uma menina aqui do lado que a mãe pediu pra eu pegar ela 

na creche, (agora a vó dela levou ela pra Minas), ela não está mais aí. Nossa, ela 

me adora, é filha da minha vizinha né, Quando ela me via, o vovó, você não vai 

mais me pegar? que aí a vó dela tava aí, tinha vindo de Minas, ia pegar ela. Eu 

falava, não. Ela não ficava na minha casa, eu tinha que ficar na casa dela 

esperando a mãe dela chegar, a mãe dela era professora, e ela não ficava 

sozinha, e nem na casa de ninguém. Queria que eu ficasse com ela lá, até a hora 

da mãe chegar. Aí eu dava janta pra ela e quando a mãe chegava, eu ia pra casa. 

Aí ela se apegou comigo também. Todos eles que me vê hoje, conhecem ainda. 

Eles eram pequenininho, mas lembra.  

 

Fale mais sobre esse momento. 
R.: Eles vinham e sentavam no colo. Brigavam, deixa eu sentar! aí eu tinha que 

por um aqui, outro ali, outro vinha no meio, ficava abraçando três assim de uma 

vez. Eles queriam colo, é muito carente eles, porque as tias de lá, elas não têm 

muito tempo de dá carinho, elas brincam com eles tudo, ensina a fazer os 

desenhinhos, mas, assim, não é por muito tempo, como a gente que vinha só pra 

isso, só pra fazer as brincadeiras mesmo e pra contar as histórias. Quando eu fui 

..... trabalhava com criança de uma creche né, a gente contou dos três 

porquinhos, aí era assim, contava, aí logo que terminava já queria colo, queria 

brincadeira,  eles queriam nosso colo, aí a gente ficava com três no colo. a gente 

tinha que dar carinho pra todos,  porque daí a gente ia confortando eles... eles 

falavam: Vó, conta aquela  historinha. Vovó conta essa, vovó, quero brincar, 

quero brincar de roda, vovó quero fazer isso, vovó, quero fazer aquilo. Então a 

gente ficava dividindo, porque não era muito tempo, era das 8 às 12:30h. Dava o 

horário do almoço deles, aí a gente já ia embora, não era muito tempo que a 

gente ficava, uma vez por semana. As vezes tinham aquelas que eram muito 

inteligentes, e contavam de novo. Vovó eu aprendi, eu sei contar a história que a 

senhora me contou. Aí eu mandava elas contar, aí elas contavam assim do 

jeitinho delas né, mas contavam. Muitas não, muitas não aprendiam porque eram 

muito pequenas. 
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9.  O que você acha dessa fase da sua vida atual? 

R.: Eu acho  que é meio triste, estar cuidando da minha filha doente. Olha, eu 

perdi essa menina que morreu, além da paralisia e da meningite, ela morreu de 

câncer .... a outra de Guarulhos, deu câncer no intestino, ela tá muito doente, 

muito doente mesmo, ela foi operada, já faz uns sete anos, ela operou três 

tumores no reto, tirou, e tirou a vesícula o que foi possível, pra não passar pro 

intestino,  mas agora, ela está cheia de caroço, aqui, no nariz, cresceu uma bola 

vermelha, e está cheia de caroço no corpo inteiro, então hoje mesmo ela deve 

estar no hospital, ia internar ela pra ver se os caroços não estão por dentro 

também...Mas o fato de estar viva é uma bênção de Deus, é muito bom poder ir e 

vir, faço de tudo, resolvo problema, tenho disposição, sou animada, tenho 

coragem, gosto muito  de fazer crochê  e pensei que não pudesse mais por sentir 

uma dor na minha mão, fui ao médico ele me disse que eu não vou precisar para 

de fazer o crochê, não é nada grave, só vou fazer fisioterapia e depois estou 

liberada, só me sinto triste hoje em dia , por causa da minha filha e sinto muita 

saudade do meu neto de 25 anos , que consumia drogas e mataram ele na Serra 

da Cantareira, está fazendo 7 meses, se não fosse  esses problemas, eu não 

posso me queixar, estou bem.  

 

10. O que você gostaria de realizar na sua vida que você ainda não realizou?  

R.: Ah! Tanta coisa ! Eu gostaria de estar trabalhando até hoje. Eu não posso 

mais, por causa da minha idade. Eu acho o dinheiro que a gente ganha muito 

pouco.... Eu queria estar trabalhando até hoje,  mas a idade não permite mais. Eu 

que tenho uma filha que é epilética, ela tem artrite. Então agora ela não está mais 

fazendo nada  e eu operei a vista, ela está com as mãos tudo torta ela está com 

51 anos e agora apareceu debaixo dos pés dela, (dos dois pés), um calo, deve 

ser um cravo, não sei se é um cravo ou se é um calo, mas é grande, não é 

pequeno. Aí essa semana eu levei ela no ...... eles encaminhou ela  pro posto da 

.... pro dermatologista ver o que é. Porque  vai ter que fazer uma biopsia pra ver o 

que é. Porque pode ser cravo, pode ser calo, ou pode ser um outro.... então o 

médico daqui  não pode fazer nada, ela tem que passar por um cirurgião,  então 

ainda agora ela fez as coisas, agora que eu operei ela fazia comida, só que ela 

fazia assim, ela fazia alguma coisinha e sentava, fazia outra coisinha, sentava, ela 
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era muito esperta, limpava a casa, fazia tudo, agora não faz mais, não dá mais, 

porque queima muito o pé, ela sente aquela queimação. Agora dia 28 eu já estou 

fazendo tudo, porque eu resolvo todos os problemas de casa, eu faço compras, 

eu faço tudo né, e eu preciso fazer essa dieta de um mês, porque não pode fazer 

nada, que tem as lentes né, e a gente movimenta, vai no portão, qualquer coisa, 

pode prejudicar as vistas. E como eu fiz a dieta direitinho,  minha nora me ajudou 

um pouco, e eu já passei a fase, agora que eu estou saindo,  Então eu gostaria só 

de trabalhar, de ter um rendimento maior na família, porque ela era manicure, e 

agora ela não pode mais trabalhar, a mãozinha dela não ajuda mais, entortou. 

Entortou essa e já entortou a outra. É incrível que um dedinho sobe em cima do 

outro. Meu dinheiro é muito pouco [ganha um salário mínimo],  não dá pra nada, 

então eu gostaria de poder trabalhar, ter uma renda pra poder ajudar mas com a 

idade que eu estou, ninguém pega pra trabalhar. O que eu mais gostaria de 

realizar era viajar, eu sou mineira, as primas ficam esperando e várias coisas 

acontecem que acaba não dando certo. Quero visitar as fazendas das minhas 

primas lá na minha terra. Espero que este ano eu consiga, a minha nora vai ficar 

com a minha filha, para que eu possa viajar, eu gostaria muito de viajar.  

 

11. Quais são suas perspectivas para o futuro? 

 R.: As minhas perspectivas para o futuro são tantas, mas pobre nunca tem 

futuro, agente quer fazer tanta coisa e não pode, mas eu não deixo de sonhar, o 

sonho continua.  

 

12. Conhece outros contadores de história? 

R.: Conheço a Antonia, a Maria e a Lídia que faziam parte do projeto e contavam 

histórias nas creches da região.  

 
13. Alguém da sua família contava histórias? 

R.: Minha mãe era muito quieta, não gostava de falar eu não tive incentivo por 

parte dela, é da minha natureza ser assim. Meus avós  gostavam muito de contar 

histórias pra gente, e a gente ficou com isso na cabeça, então as historinhas que 

a gente aprendeu com os nossos avós, a gente contava pras criancinhas da 

creche. Eles contavam, muitas histórias assim, talvez até não gostavam, mas 

eram historinhas que a gente gostava né? E aí a gente ficou com essas histórias 
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na cabeça, aí agora depois de velha, a gente foi lá fazer crianças felizes, né. Eles 

gostavam, brincavam de roda, faziam brincadeiras com eles, eles gostavam 

muito. Inclusive, eu não tinha verba quando tiraram, porque, até hoje, eu pedi pro 

... eu vou lá, elas gostam, me encontram assim, na igreja né, oi vovó!!! a outra, oi 

vovó!!! As que já passaram pra cá, de lá vem pra cá, pra outra creche, que ficam 

maiorzinho, então eles me vê aqui na rua ...... sabe quem é eu, eles oi vovó!! Aí 

eu falo: Vovó!! A gente brinca, eu trabalhei com eles, lá né, então eles ficaram me 

conhecendo, e aí ficam me cumprimentando na rua, vovó pra lá, vovó pra cá, e eu 

fiquei correndo de todo mundo... 

 

14. Como é sua participação no grupo ao qual pertence? 

R.: Pertenço ao grupo porque gosto, faço parte do coral, às 5ª feiras tem ensaio 

do coral, participo das festas, já fomos cantar em vários lugares, como por 

exemplo na Câmara Municipal e em muitos outros lugares.  

15. Alguma coisa que gostaria de acrescentar? 

R.: Quando eu era criança era muito levada, eu era danada, (sorria muito ao fazer 

o comentário) lá na minha cidade em Minas Gerais à noite tinha a missa e a reza 

que a minha mãe e as minhas tias gostavam e participavam das atividades 

realizadas na igreja. Quando elas voltavam, eu e meus coleguinhas nos 

divertíamos fazendo traquinagem e fazíamos banquinhos  de areia para ver  as 

minhas tias,  a minha mãe  e a minha avó. Elas tropeçavam e caiam e nós nos 

divertíamos ao ver aquela cena, elas não se machucavam, mas o susto para nós 

tinha uma graça, nos divertíamos com pouco. Eu fui muito  

muleca. E hoje em dia eu gosto de me arrumar, ficar bonita e tirar foto.  
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Contador nº 3 
 
1. Identificação  

Sexo: Feminino 

Idade: 75 anos  

Estado civil: Viúva há 10 anos  

Escolaridade: 3ª série  

Profissão/ Ocupação:  Do lar. 

Previdência social: não tem 

Renda: 1 salário mínimo 

Religião: Católica  

 
2. Realiza (ou realizou) essa atividade como:  

Voluntária (    )   Remunerada (  X  )  

Quando contava histórias na creche recebia R$ 50,00 por mês  

 

3. Razões que motivaram  o início da atividade  

R.: primeiro comecei a participar  do Projeto PIC Será  e segundo porque as 

crianças não tinham quem contasse histórias, eles ficavam tão contentes e 

pediam para  voltarmos.  

Contar histórias para as crianças,  alegrava   elas  e  nós. Muitas crianças tem vó, 

mas veja que a vó, não dá, não tem tempo, não dá aquele apoio, pras crianças 

né, então que a gente entrar em contato assim com elas, contar historinhas, 

brincar com elas,  uma historinha com algumas brincadeiras com ela, e aquilo ali, 

dentro do que a gente estava conversando, aquilo ali me motivou também né, 

porque era muito solidário, outras mulheres iam ajudar também, custa, custa 

muito né, tanto que quando a gente chegava na sala com aquelas crianças, elas 

gritavam logo: Chegou a vovozinha, a vovozinha, era aquela alegria, aquela 

importância  que elas tinham com a gente, elas se encontram, tem delas que até 

a vida hoje, elas se encontrassem com a gente, mas elas trás uma alegria, 

vovozinha porque você não voltou mais pra se encontrar com a gente?  
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4. O que significa contar histórias para crianças? 

 R.: Significa uma alegria para nós ver as crianças alegres, porque nem as avós 

hoje em dia,  tem tempo para contar histórias para os netos. Tinha um grande 

significado  ser considerada como avós que  contavam histórias, me fazia bem, 

apesar de ter os meus netos ser chamada por eles com tanto carinho de 

vovozinha. É só vendo, e perguntam sempre, é aquela alegria, chegou a 

vovozinha, aquele carinho, incentivou a gente né? E aquele gosto que faz a gente 

continuar né? - Eles eram muito aconchegante viu? Era um amor, mas depois  

como é que fala?  Que a gente, a gente recebia uma verbazinha, era cinqüenta 

reais, mas depois acho que pesou essa verba, e a gente brincava de roda com 

eles, mas só os cantos de roda, das rodinhas que a gente brincava com eles aqui, 

eram os cantos dos tempos de infância da gente, mas  contava as historinhas 

também do lobisomem ....da mula sem cabeça, eles achavam lindo, que só vendo 

mesmo Lobisomem, mula sem cabeça. Tinha brincadeira também, com massa, 

com massinha, aqueles bichinhos. demos trabalho de argila com eles, sabe? 

Fizemos o saci-pererê, fizemos a mula sem cabeça, dei vários trabalhos com eles 

de massinha né, a não ser que ainda tem aí, que tinha os trabalhos todos que nós 

tínhamos feito aí, que tinha uma caixinha, nós fizemos uma caixa, com o saci, 

tinha um trabalho que tinha o saci-pererê, tinha a mula sem cabeça, tudo 

prontinho. Olha, pra mim o significado de contar história pra criança é  muito bom 

pra eles, porque eles estão ali, eles estão prestando atenção, àquelas histórias, 

àquelas palavras que a gente estamos falando, e depois elas ficam perguntando, 

é assim, assim, assim, a gente está explicando, conforme seja as palavras que a 

gente usa,  mas como que é o lobisomem? Como que é a mula sem cabeça? E aí 

conforme a gente vai colocando o jeito né, e pra mim é muito significante, e hoje 

em dia as crianças não quer mais saber de historinha, por causa da televisão. Pra 

mim significa muito, por causa que enquanto a gente estava com as crianças, é 

tão bom, tão legal pra gente, de, como é que fala, a gente fica mais com aspecto 

descontraído e despreocupada. Investimento pra gente, a alegria que a gente 

sente de estar com aquela criança ali, sentadinho ali, prestando atenção que a 

gente está conversando com eles, eu gosto muito viu. 
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5.  Alguma coisa  mudou em sua vida após contar histórias?  

R.: Mudou eu fiquei mais comunicativa com a criança , Oh! Vozinha nunca mais 

voltou, ficava satisfeita em ser chamada de avó pela criança , principalmente pelo 

carinho demonstrado pelas crianças. Hoje em dia quando eu encontro com elas 

perguntam, você não apareceu mais para contar histórias para a gente. Não é 

permitido ir sem o consentimento deles. 

 

6.  Há quanto tempo realiza (ou realizou) essa atividade e qual a sua importância?  

R.: Por dois anos. O mais importante é que as crianças davam muita atenção, e 

eles, a gente começava a contar historinhas e eles entrosavam com a gente, e 

tanto a gente ouvia deles como eles ouviam da gente né. Às vezes tirava da 

cabeça né. As crianças perguntam e querem saber de tudo , elas nos corrigem e 

dizem vocês falam errado, corrigiam o português e com isso percebemos que 

ensinamos e aprendemos.  Pra mim é importante porque me faz lembrar do 

passado,  porque eu fui criada com meus avôs né? Eu não tinha com quem 

brincar, brincava sozinha, que minha tia já era grande né, e a minha infância foi  

uma infância muito presa, não tinha aquele negócio de coleguinha era mais com 

boneca, aqueles brinquedos depois quando eu voltei pra casa de meus pais, aí eu 

já tinha a companheira vizinha, aí nós brincava de casinha, de panelinha, de roda, 

quando chegava à noite assim, a gente juntava aquela turma de criança, aí então 

nós íamos  brincar de roda, né, brincava de roda, de esconder, contar poesia, 

essas coisas, então quer dizer que me incentivou muito também, sabe? E as 

vezes também a gente brincava de roda com elas né.  De roda, de bola, isso aí 

também me incentivou muito, então, como a Antonia fala, então ali, é até como 

um filme, e lembrando o passado da gente. Pois a gente começa a lembrar 

quando era pequena, que nós brincava também, com os coleguinhas, tudo, tudo 

isso também é lembrança da infância nossa também né? Quando voltei para a 

casa dos meus pais eu estava com sete anos. Fiquei com eles, porque a minha 

avó ficou viúva, eu era muito novinha, porque meu pai morava na cidade, aí então 

ele queria que eu entrasse na escola né, porque se eu ficasse com minha avó, 

não dava pra estudar, e também meu avô tinha morrido, e eu voltei pra casa de 

meus pais com os meus sete irmãos, aos  sete anos de idade.  
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7.  Defina o relacionamento estabelecido com a criança.  

R.: Íamos na classe delas uma vez por semana, brincava elas abraçavam a gente 

e contávamos historinhas para elas.Quando chegava elas abraçavam, beijavam, 

ficavam no colo e ficavam com ciúmes e diziam vozinha já é minha e repetiam 

vozinha já é minha, eu dizia não pose ser assim, a vozinha quer bem e quer todos 

vocês e não de um só, mas de todos, juntava a turma toda e era vozinha pra cá  e 

pra lá. Aí eles afastavam, iam brincar e vinham se aproximando aos poucos. 

Fazia carinho em todos, aí elas se acalmavam e aguardavam até  dar atenção 

para todos.  

 

8.   Descreva esse momento.  

R.: Dava carinho e talvez elas não tivessem esse carinho em casa, penso assim, 

as crianças ficam carentes e muito sozinhas. Nós íamos à creche somente com a 

finalidade de ficar com elas, com isso era uma atenção maior. As mães 

trabalhavam e quando chegavam em casa, iam cuidar do serviço e dos afazeres 

de casa  não dando tempo de ficar com os filhos da maneira que as crianças 

precisavam, algumas davam carinho sim, mas não o suficiente para que eles 

ficassem felizes. Daí elas valorizavam muito nos momentos em que íamos contar 

as histórias.   

 

9.   O que acha da fase atual da sua vida? 

R.: Sou muito feliz graças a Deus. Participo do Coral da Terceira Idade, das 

atividades da igreja, do apostolado Coração de Jesus e os filhos são muito 

importantes para mim.    

 

10.  O que gostaria de realizar na sua vida que ainda não realizou? 

R.: Tem tanta coisa que eu gostaria. Minha filha reformar a casa dela e ter mais 

saúde, porque tenho vários problemas sou diabética, tenho gastrite, pressão alta, 

colesterol alto e faço tratamento.  

 

11.   Quais são as perspectivas  para o futuro?  

R.: Futuro eu nem sei, muita coisa  que não dá para fazer. Eu queria muito ter 

uma casa própria  e a minha filha mais velha comprou  a casa em que moro com 

mais três filhos. Hoje tenho felicidade e uma alegria que no tempo da juventude 
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não tinha, o meu pai era muito severo, hoje é que estou vivendo, casei, foi a 

mesma coisa, eu era muito dependente do meu marido, depois a criação dos 

filhos, a casa e quando meu marido faleceu, fiquei deprimida, foi indo, foi indo até 

que uma amiga chegou com a imagem de  Nossa Senhora bateu na minha porta 

e o Senhor falou Nossa Senhora Peregrina aceita em sua casa? Eu respondi que 

sim e até hoje todo dia oito eu a recebo em casa. Hoje eu tenho amizade, me 

sinto livre, participo do grupo da igreja desse tempo pra cá, participo de 

dança,coral, bordado, crochê, passeio, me sinto mais alegre, eu era muito 

retraída, mas me sinto feliz e realizada.Tenho o amor dos meus filhos, eles têm 

muito cuidado comigo, me sinto realizada.   

 

12.   Conhece outros contadores de histórias?  

R.: Conheço a Antonia que contávamos as histórias juntas.  

 

13.   Alguém da sua família contava histórias? 

R.: O meu avô por parte de pai morava em sítio, contava muitas histórias da 

Branca de Neve, da Mula sem Cabeça, Saci Pererê e outras. Lembro dele quando 

contava histórias para crianças, lembro também da minha mãe e do meu pai que 

contava histórias bíblicas. Lia a bíblia, ensinava para nós que a fé em Deus, ele 

era Mariano e Vicentino, nós crescemos e assimilamos os ensinamentos do meu 

pai e hoje eu freqüento bastante a igreja, me sinto muito feliz, a maior felicidade 

que eu tenho na minha vida é poder participar da igreja.   

 

14.   Como é sua participação no grupo ao qual pertence?  

R.: Vivemos como uma família, tenho amizades, lá nós contamos histórias umas 

para as outras. Contamos, brincamos, me sinto muito bem e muito melhor depois 

de freqüentar as atividades do Núcleo de Terceira Idade. É muito bom poder 

participar, se divertir e ser bem recebida. A música para mim é tudo, adoro não 

perco o coral, participo dos cursos de bordado e crochê.   

 

15.   Alguma coisa que você gostaria de acrescentar?  

R.: É muito bom poder participar  de várias atividades tanto na igreja como no 

Núcleo de Convivência da Terceira Idade Igualdade.  
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Contador nº 4 
 

1. Identificação 

 

Sexo: Feminino 

Idade:  68 anos  

Estado civil: Viúva 

Escolaridade: Superior em Serviço social e Nutrição 

Profissão/ Ocupação:  Prof.ª de Curso universitário 

Previdência social: aposentada 

Religião: Católica 

 

2. Realiza (ou realizou) essa atividade  como: 

    voluntária(o)  (  X  )  remunerada (    )  

    Local: Creche Nossa Senhora Auxiliadora no Jardim Bonfiglioli e Creche  Padre  

   Mariano ligada ao  Colégio Santo Agostinho . No Projeto Estação Memória na  

    Biblioteca Álvaro Guerra, no grupo Roda de histórias.   

 

3.   Quais as razões que motivaram o início da atividade?  

R.: A minha experiência com  Serviço Social de Grupos favoreceu, fazia um 

trabalho com  mães e crianças. Em 1985 me aposentei pelo INSS e após  a morte 

do meu marido em 1995 achei que deveria iniciar um trabalho voluntário em 

hospitais, comecei  a realizar cursos como contadora de histórias, gostei e estou 

nas creches há  quase  4 anos. No Projeto Estação Memória na Biblioteca Álvaro 

Guerra, faço parte  do Grupo Roda de histórias e nas creches sou voluntária e 

atuo como contadora de histórias, na Creche Padre Mariano ligada ao Colégio 

Santo Agostinho, além de atuar como contadora de histórias sou voluntária no 

berçário com crianças de 2 a 11 meses, como “mãe de colo”, isto é, auxiliando na 

ministração de mamadeiras, papinhas, lazer e colocando-as para dormir.    
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4.   O que significa contar histórias para crianças?  

R.: Satisfaz muito. É muito gratificante para mim, sentir o quanto as crianças 

gostam de ouvir as histórias.  

 A história tem um poder de sedução, criatividade, as crianças estão criando 

coisas mexem com a imaginação e imaginando a floresta, trabalha com a 

imaginação, a criatividade no processo educativo é um processo importante.  

Na  creche ligada ao Colégio Santo Agostinho, conto as histórias  para as  

crianças e as pajens  trabalham as histórias durante a semana. O papel do conto 

na educação, chapeuzinho vermelho foi usado como motivador  no processo 

educativo. Quando falo da floresta mostro foto ou desenho de floresta, de 

animais, plantas, etc . O exemplo dos alimentos como: feijão, doce, foi  usado 

quando se falou da cestinha que chapeuzinho vermelho levou para sua avó. Outro 

exemplo quando falo da cidade, digo sobre  a importância de estudar o lugar, 

você parte de um ambiente menor  para entender um maior. Considero que 

estabelecemos um verdadeiro contato intergeracional, tanto com crianças como 

com adolescentes.                                                                                                                          

 

5.  Alguma coisa  mudou em sua vida após contar histórias?  

R.: Mudou. Ampliou a visão das possibilidades de fazer alguma coisa na área da 

educação, do  lazer etc.   

 
6.  Há quanto tempo realiza essa atividade e qual a sua importância?  

R.: Há 4 anos. É muito gratificante e dá muita realização. Para aprimorar esta 

atividade realizei vários cursos sobre contar histórias. O primeiro foi em mil 

novecentos e noventa e seis em Ribeirão Preto, numa sexta-feira à noite, sábado 

inteiro e domingo pela manhã. Conheci um casal que criou o movimento chamado  

a Hora do Conto. Realizei um curso, que aconteceu no salão do meu prédio, por 

dois meses e meio às segundas-feiras das 17 às 19 horas. Depois a Suzana me 

convidou para participar de um curso teórico e prático na PUC/SP  e a Tininha 

Calazans deu a parte prática de contar histórias, as aulas  foram ministradas de 

quinta-feira no período da manhã das 9 às 12 horas.  
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7.  Defina o relacionamento estabelecido com a criança.  

R.: Na creche o relacionamento é muito afetivo. Existe uma atração, as crianças 

ficam beijando e tem grande interesse, são carentes em termos econômicos e 

afetivos.   

O relacionamento estabelecido nos dois  locais em que conto histórias, sem 

dúvida é um processo educativo, é um encontro de gerações. 

Nas creches as crianças têm de dois a três anos e onze meses, o grau de 

concentração é muito baixo, portanto,  utilizo a música, canto,  gesticulo e adapto 

as histórias, como o Guarda-chuva do Mágico, Ivan e a Sereia, a Mala da Dona 

Maria, levo a mala para contar a história. O meu neto gosta muito  da história  do 

Carro do tio Anastácio, fiz cópias ampliadas das gravuras da história e foi uma 

maneira de prender a atenção das crianças. Utilizo roupas, adornos, chapéu, 

lenços para várias adaptações.  

Na escola da minha neta contei as histórias do macaco, fiquei com o macaco e 

utilizei a técnica de ventrículo , ela ficou com a macaquinha e contamos juntas a 

história. Escrevemos dois livros infantis. Uma criança uma ocasião me disse eu 

me acho uma pessoa realizada, pois tenho você como amiga.  

 

8. Descreva esse momento.  

R.: Nas creches o contato com as crianças é muito afetivo, elas gostam muito das 

histórias,vem ao nosso encontro abraçam, beijam e dizem vai contar as histórias 

vovozinha, perguntam trouxe o macaquinho? Manifestam muita afetividade e eu 

me sinto muito bem ao perceber que eles gostam.  

No Projeto Estação Memória temos um diálogo intenso   com crianças e 

adolescentes,  resgatando as memórias dos idosos componentes do grupo  e 

fatos relevantes que possam ser transmitidos para outras gerações. 

A história sobre O Caso do Bolinho de Tatiana Belinky no livro termina com o 

bolinho sendo engolido pela raposa. A Tatiana nos contou que resolveu mudar o 

final porque ela sentia que as crianças ficavam tristes ao ver aquele fim do 

bolinho.  

Assim, quando o bolinho é engolido pela raposa, ele fica pulando dentro da 

barriga dela  a ponto dela ficar com soluços sem parar. Procura o raposão, seu 

marido e este para ajudá-la sacode-a fortemente até que o bolinho consegue 

saltar para fora de sua boca e foge.  

 



 153

Quando eu conto essa história, no final eu digo: “Sabem que a Tatiana Belinky 

diz? Que esse bolinho ainda anda por aí! Vamos procurá-lo?”.  

As crianças são motivadas a procurar o bolinho (no caso muitos bolinhos, mini-

sonhos recheados de creme, escondidos previamente no local).  

Na escola de meus netos, escondemos no pátio. Ao encontrarem os bolinhos 

todos se deliciam assim termina a história.   

 
9.   O que acha da fase atual da sua vida? 

R.: Estou com setenta e seis anos de idade. Considero um momento de muita 

tranqüilidade. Economicamente não dependo de ninguém. Sou muito 

independente.  

 

10.  O que gostaria de realizar na sua vida que ainda não realizou? 

R.: Publicar o segundo livro infantil que escrevi com minha neta, pois já está 

pronto. Gostaria que alguma editora demonstrasse  interesse, porque o  custo do 

primeiro livro foi assumido por mim sozinha.    

 

11.   Quais são as perspectivas  para o futuro?  

R.: Continuar dirigindo, poder ir aos lugares que tenho vontade, que eu possa 

fazer algo de bom e ter uma vida tranqüila.  

 
12.   Conhece outros contadores de histórias?  

R.: Sim.  

 

13.   Alguém da sua família contava histórias? 

R.: Eu realizei uma atividade em que   cada um  escreveu sobre  quem foram os 

seus contadores de histórias e daí  fiz uma dinâmica,  peguei  xerox  de capa de 

livros de história  e  pedi que cada um pegasse e fosse pintando o xerox branco e 

preto  enquanto tivesse pintando e eram todas gravuras que tinha alguém 

contando histórias era avó, e enquanto desenhavam  ficasse lembrando quem foi  

o seu contador de histórias e depois então eu pedi  que cada um escrevesse uma 

carta  podia ser para gente que não existisse mais ou para alguém que está vivo 

contando quem foi  o seu contador histórias, isso  no grupo que eu faço  parte. 

Em um dos cursos com a Tininha, ela aplicou esta técnica conosco, e lá com a 
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Tininha eu expus uma carta para minha  neta, ela estava aproximadamente com 

três anos. Fiz uma carta para minha neta contando,  hoje vendo uma gravura aqui 

de uma avó contando  histórias eu resolvi contar para você, como e quem foi meu 

contador de histórias.  Eu me  lembro dos  meus  irmãos contando mas quem eu 

lembro mais era do meu pai, ele era português e gostava de contar  histórias  

reais da vida dele  em Portugal, das festas religiosas.Quando ele dizia que 

soltavam fogos na ponte de um grande rio em Portugal, dava vontade de 

conhecer as festas que ele falava. Meu pai com histórias verdadeiras e  meus 

irmãos histórias engraçadas.  

Hoje em dia,  a  minha neta prefere histórias da vida real, ela diz vó conta 

histórias de verdade.  

 

14.   Como é sua participação no grupo ao qual pertence? 

 R.: Pertenço a vários grupos o de hidroginástica,  de teatro, de cinema, o projeto 

estação memória, em todos eles eu sou uma participante ativa, porque sou  

extrovertida e com a experiência que eu tenho de ter dado aula em universidade, 

eu tenho facilidade, com a experiência como assistente social  então, é uma 

participação bastante ativa e  acho que colaboro bastante.  

 

15.   Alguma coisa que você gostaria de acrescentar?  

R.: Não.  
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Contador nº 5 
 
1. Identificação 

Sexo: Feminino 

Idade:  68 anos  

Estado civil: Casada 

Escolaridade: Superior de Turismo   

Profissão/ Ocupação: Administradora do cons.  medico do ex-marido 

Previdência social: não tem 

Religião: Católica  

 

2. Realiza (ou realizou) essa atividade  como: 

    voluntária(o)  (  X  )  remunerada (    )  

 Local: Associação Viva e Deixe Viver, como contadora de histórias e como    

diretora do departamento de voluntários.    

 

3.   Quais as razões que motivaram o início da atividade?  

R.: Na verdade tudo começou com um curso de teatro que eu fazia nesse curso 

eu tinha uma companheira e minha amiga que já fazia esse trabalho de contar 

histórias para as crianças internadas no Hospital Emílio Ribas. Eu fui até lá um dia 

para ver como é que acontecia esse trabalho e eu me senti extremamente atraída 

para fazer esse tipo de trabalho voluntário  estar ali diante daquela criança muito 

triste num ambiente extremamente sombrio e eu percebi quando estive com a 

minha amiga Sonia o  quanto a chegada dela transformou  aquela enfermaria, 

aquilo me encantou de tal forma que  eu falei isto   é exatamente isto que eu 

quero fazer, eu vou me preparar, vou enfim ser mais criativa, porque eu não sabia  

contar histórias tão bem , não é,  mas eu vou aproveitar esse recurso de teatro 

para saber teatralizar  essas histórias,  no curso de teatro eu tive a coincidência 

de encontrar a Sonia e a descoberta desse trabalho que me encantou tanto.  

 

4.   O que significa contar histórias para crianças?  

R.: Ah! É uma magia, é um canal de criatividade tão incrível. Eu acho que você 

contar histórias faz você pensar e a coisa mais importante em uma pessoa que 

está envelhecendo, é não deixar de pensar é pensar o tempo  todo, ela criar o 
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tempo todo, ela imaginar e nesse imaginário eu quero dizer assim sempre 

procurando ver uma imagem que represente um pensamento e que o jogo de 

você imaginar e ter a imagem do que você está  pensando é uma das coisas mais 

ricas que existe e isso numa história para criança é o fundamental, é o que  

acontece a cada momento, você está contando uma história e você está vendo a 

cena, você está ao mesmo tempo  aquele personagem que você está contando 

na história  você consegue vê-lo, você consegue fazer essa criança também 

colocar como que ela vê, eu vejo assim e  como é que você vê, como é que você 

acha que é essa fada, ela é boa, ela é má, como você acha que é esse príncipe 

ele é valente ou ele é um fraquinho, cai do cavalo como é que ele é, então você 

dá para a criança a oportunidade dela definir esse personagem, eu acho que tudo 

isso é um exercício de raciocínio mesmo de pensamento e é isso que eu acho 

que é mais importante para uma pessoa idosa tirar desse ato de contar histórias.  

 

5.  Alguma coisa  mudou em sua vida após contar histórias?  

R.: Mudou muito, mudou tudo, mudou principalmente  a sua avaliação quanto ao 

mundo do faz de conta, então eu percebi que numa história que você conta para 

criança tão cheia de fantasia, de magia  existe ali  grande lições de vida, de 

atitudes, de honestidade, de maldade, de enganação, então eu percebi que nas 

histórias estava incluído muitas coisas que contar uma história para uma criança é 

a oportunidade também que você tem de passar através dessa história muita 

coisa, muitos conhecimentos, no meu caso específico  no hospital, é através da 

história que a gente leva muitos conceitos de alimentação, de medicamentos,  de 

higiene, especialmente da higiene bucal, porque nós somos patrocinados pela 

Colgate e eu  tenho todos os bichinhos da cárie  que eu coloco sobre os meus 

dedos e eu conto um linda história sobre cada bichinho daqueles que se  aquele 

dentinho não estiver  muito bem escovado  esse bichinho vai fazer dali a sua 

morada  e  dessa forma lúdica eu passo todos esses conceitos. Quanto é preciso 

que ela se alimente para ficar forte e voltar mais depressa para  as  suas 

brincadeiras, o quanto é importante o remédio, porque é ele que vai dar um chega 

pra lá  naquela bactéria malvada  que te pôs aqui dentro e que não está querendo 

sair, então através das histórias , eu consegui realizar muitas coisas, acho que eu 

ajudo muito as crianças, porque  dou a possibilidade delas entenderem o 

benefício que tudo isso pode trazer.  
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6.  Há quanto tempo realiza essa atividade e qual a sua importância?  

R.: Realizo há 6 anos. Eu tenho consciência absoluta  e certeza do benefício que 

essa história pode levar para essa criança, mas eu também tenho a mesma 

consciência do quanto esse ato de estar contando essa história é gratificante para 

mim, o quanto ele me dá, me dá de retorno o quanto é especial o dia que eu faço 

esse trabalho. É o melhor dia da semana, eu saio de  dentro do Hospital Emílio 

Ribas tão realizada, tão feliz comigo mesmo, de ter a oportunidade de fazer esse 

trabalho, sabe, de Deus ter me dado esse caminho, essa chance tão maravilhosa 

é por aí.  

 

7.  Defina o relacionamento estabelecido com a criança.  

R.: Como eu te disse esse relacionamento é muito variável, ele muda  muito, 

porque cada vez que você vai abordar uma criança, especialmente dentro de um 

hospital essa criança pode  estar em muitos diferentes momentos, existem  

crianças que  estão em tal estado depressivo que elas não se interessam por 

nada, então é um grande desafio, você conseguir pelo menos se aproximar 

muitas vezes eu não consigo sequer contar a  história, mas eu  ofereço para ver 

se ela quer olhar pelo menos as  ver as figuras do meu livro e ela aceita, isso para 

mim já é uma vitória, porque eu consegui chegar, eu não consegui  fala, contar a 

história, mas eu consegui me aproximar delas e ela olhou para as figuras do meu 

livro já é alguma coisa, isso é uma situação, agora existe outras, existe momentos 

que você chega a criança te recebe com tamanha alegria e uma tamanha 

disposição que você até de certa forma você tem que contê-la você entendeu 

porque se não  ela fica tão eufórica que ela não consegue nem escutar o que 

você quer dizer, ela atropela a história e tudo mais, então é o que eu estou te 

dizendo depende do momento  que aquela criança está para ela ter a aceitação 

daquilo que eu estou oferecendo, tem umas que estão ali de braços abertos, 

existem outras que estão  tão tensas, tão desamparadas que  elas não 

conseguem nem ver a magia de uma história. A dor dela, a perda dela, o 

desamparo é tão grande que ela está só voltada pra isso você entendeu? Ela não 

consegue se desligar disso para entrar no meu faz de conta, elas são tomadas 

por esse grande medo e pelo  desconhecimento do que  vai acontecer com elas.  
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8.   Descreva esse momento.  

R.: Precisamos observar a criança antes de propor, ter muito cuidado com o 

estado emocional em que ela se encontra antes de começar a atividade e acima 

de tudo respeitá-la, para nós a criança pode dizer não, depois de ultrapassar essa 

barreira esse momento é maravilhoso, tanto para a criança como para nós 

contadoras de histórias. Na resposta anterior mencionei alguns momentos.  

 

9.   O que acha da fase atual da sua vida? 

R.: Olha, eu diria para você que eu já tive fases maravilhosas, a infância dos 

meus filhos foi  uma fase delirante eu  vivia com uma intensidade era um  

momento muito feliz, a  vida corria bem eu trabalhava, estava feliz no meu 

trabalho, enfim  a  vida é muito dinâmica, não é, então eu tive um período de 

tantos anos, quase trinta e sete anos muito estável, segura  e de  repente 

aconteceu um terremoto na minha vida, veio um trator e passou por  cima de tudo 

que eu tinha, então foi um momento muito difícil, porque eu perdi praticamente o 

contato com a minha família, o meu marido me deixou foi viver com uma outra 

pessoa , meus filhos não suportavam me ver dentro desse sofrimento, para eles 

era um tormento chegar  em casa e encontrar uma mãe devastada do jeito que eu 

estava, então eu senti que eles começaram a se trabalhar para que eles tivessem 

força e coragem para sair daqui, porque eles sentiam que se eu estivesse sozinha 

eu ia lutar mais eu ia ter mais força para sair desse buraco, foi exatamente isso 

que  me aconteceu, a minha filha foi trabalhar nos Estados Unidos acabou 

conhecendo uma pessoa e se  casando nos Estados Unidos, mora lá hoje, 

casada o meu filho de certa forma  eu digo que procurou  mas uma investida 

muito enrustida  assim para ter esse trabalho fora daqui e acabou indo para o Rio 

de Janeiro e enfim então foram fases e momentos muito dentro de limites 

extremos tanto da minha tranqüilidade, segurança, felicidade, alegria durante 

tantos anos da minha vida e de repente esse desastre, essa grande tragédia  eu 

perdi um marido, um casamento eu perdi toda uma situação familiar e de repente 

eu me vi aqui, sozinha  com a minha cachorra, graças à Deus que restou uma 

cachorra para me fazer companhia, não é, mas ao mesmo tempo chegou na 

minha vida esse trabalho voluntário, que foi assim presente de Deus, quer dizer  

Deus é tão perfeito que ele me tirou uma coisa tão importante e me proporcionou 

outra e que agora isso entrou na minha vida com uma tal força que iluminou tudo 
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outra vez, está tudo colorido eu me sinto extremamente feliz hoje com tudo que 

eu estou vivenciando, é como  a música do Chico Buarque eu me pego cantando 

sem mais nem porque, mas é isso.  

 

10.  O que gostaria de realizar na sua vida que ainda não realizou? 

R.: Realmente a coisa que eu mais estou aguardando na minha vida é a 

sensação e a alegria de ser avó, isso está acima de todas as coisas que eu 

quero, mesmo porque as minhas amigas malvadas ficam  me provocando  e 

dizendo você não sabe o que é ser avó é a melhor coisa do mundo, então eu 

também quero provar para saber se elas têm razão  ou não.  

 

11.   Quais são as perspectivas  para o futuro?  

R.: Hoje de manhã eu escutei uma entrevista da Lia Luft  que escreveu o livro 

Perdas e Ganhos, que eu recomendo a leitura, ela disse uma coisa que me 

deixou muito feliz.  Ela disse que a vida adulta começa aos quarenta anos e que  

aos  sessenta anos você  está em  plena vivência, você está sábia, você  tem 

valores importantes, você descartou milhões de mesquinharias da sua vida e tudo 

mais, então  aos oitenta anos você atingiu o ápice  da sua vida da sua sabedoria, 

então eu tenho sessenta e oito anos eu diria pra você que eu até poderia dizer 

que eu não posso pensar tanto em futuro, mas diante da afirmação dela eu estou 

muito curiosa para saber como é que vai ser este crescimento até os oitenta anos 

e  as minhas perspectivas por mais incrível que pareça é aprender muito ainda, 

eu acho que eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa eu gostaria de fazer 

um novo curso universitário, adoraria fazer direito sempre gostei fiz até o segundo 

ano de direito quando eu era jovem mas não pude terminar porque os meus pais 

não tinham condição de pagar a minha faculdade e ficou parada no tempo e que 

eu gostaria de voltar a fazer e completar e gostaria de ter aquele dinheiro da 

liberdade, sabe eu queria ter um dinheiro que me permitisse todas às vezes que a 

saudade bater muito eu poder ir visitar minha filha, este é o meu grande sonho é 

poder visitá-la mais de uma vez por ano, porque até agora eu estou fazendo uma 

vez e ela faz uma vez e um ano é muito tempo para uma mãe e para uma filha 

não se abraçarem,  muito tempo entendeu? O dinheiro que eu queria ter seria 

esse dinheiro dessa liberdade para eu poder fazer essa visita duas vezes por ano, 

pronto nada mais, muita saúde e muito bom humor principalmente.  
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12.   Conhece outros contadores de histórias?  

R.: Conheço muitos, realizamos vários encontros, reuniões, palestras e tenho a 

oportunidade de ter contato com muitas contadoras e contadores.  

 

13.   Alguém da sua família contava histórias? 

R.: Minha mãe, ah isso é um detalhe importante a minha mãe é uma pessoa viva, 

ela tem 93 anos, é a pessoa mais independente que eu conheço, mora sozinha, 

se cuida, tem amigos, as amigas já morreram  então ficaram os amigos e eles se 

reúnem  ela com seus amigos vão jogar carta é uma pessoa fantástica eu tenho 

um orgulho dessa minha mãe porque ela é o exemplo de vida para todas as 

pessoas que eu conheço, bom e esta minha mãe é uma camponesa é uma 

pessoa com muito pouco estudo, ela digamos que ela não é analfabeta, mas nada 

mais do que isso e porém ela contou  a vida inteira a mim e a meu irmão as 

histórias da sua infância,não só as histórias que ela escutava das pessoas, mas 

como as histórias da sua vida que para mim e para o meu irmão era assim  

fantástica a gente perguntava assim como é que ela conseguiu viver isso, fazer 

isso, a gente nunca teria coragem, então era uma pessoa que aos sete anos de 

idade por ser a filha mais velha e porque oito filhas todas mulheres coube a ela 

mesmo  ter  que ajudar o pai, não tinha um filho homem então tinha que ser  uma 

filha mulher e tinha que ser a mais velha, então a partir dos oito anos de idade ela  

passou a ser um trabalhador braçal o meu avô era oleiro  trabalhava com tijolos e 

telhas e ela ajudava o meu avô neste trabalho e corria todos os riscos que você 

possa imaginar para uma criança e tinha que fazer força porque era um local 

descampado que tinham cobras então existe uma coisa dela que eu acho muito 

forte, ela conta que ela pedia à Deus todos os dias dela junto com a mãe para que 

chovesse, porque se chovesse  ela  não precisava ir na olaria e aí ela ia na 

escola.  

É muito forte isso, então você imagina as histórias que eu pude ouvir na minha  

infância e ela contava isso com muito gosto e com muita vaidade, o quanto ela 

era forte e o quanto ela conseguiu  aos sete anos, o quanto ela era importante na 

ajuda que ela dava para a família, sabe como era bom quando as meninas ricas a 

convidava para o batizado das bonecas, ela contava toda cerimônia que elas 

faziam para batizar uma boneca dentro daquela aldeia, então enfim eram coisas 

assim que para nós, que tínhamos conforto a gente imaginava o que era viver 
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daquela forma, então você imagina  que riqueza que era isso para mim e para o 

meu irmão.  

 

14.   Como é sua participação no grupo ao qual pertence?  

R.: A minha participação na Associação Viva e Deixe Viver  eu além de fazer 

parte da diretoria  eu tenho a função que é a que mais me envaidesse  que é a de 

ser contadora de histórias, então eu sou voluntária e ao mesmo tempo funcionária 

da Associação.  

 

15.   Alguma coisa que você gostaria de acrescentar?  

R.: Bem, acredito ter colocado os pontos importantes.  
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Contador nº 6 
 
1. Identificação 

 

Sexo: Masculino 

Idade:  89 anos  

Estado civil: Viúvo 

Escolaridade: Superior em Contabilidade 

Profissão/ Ocupação:  Comerciante no ramo de papelaria 

Previdência social: aposentado 

Religião: Judaica  

 

2. Realiza (ou realizou) essa atividade  como: 

    voluntária(o)  (  X )  remunerada (    )  

     Local: Em uma comunidade judaica.                                                                                          

 

3.   Quais as razões que motivaram o início da atividade?  

R.: Não houve, foi sem querer.  

 

4.   O que significa contar histórias para crianças?  

R.: Todo sábado conto histórias e às vezes faço palestra. O rabino faz uma 

palestra sobre religião e eu faço uma palestra sobre a vida secular. Eu conto 

histórias para as crianças e os adolescentes  saberem  da vida o que está 

acontecendo, estar a par  da realidade, conto  a história da revolução 

constitucionalista, guerra, eu não estou contando  uma alegoria ou metáfora, 

estou contando aquilo que está acontecendo, às vezes eu conto sobre  futebol, 

esporte, olimpíadas, tudo isso aí, cinema, teatro,  sobre o que acontece no 

mundo. Tenho satisfação.  

 

5.  Alguma coisa  mudou em sua vida após contar histórias?  

R.: Parece que ganhei mais amigos, mais amizades, me respeitam mais.  
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6.  Há quanto tempo realiza essa atividade e qual a sua importância?  

R.: Conto histórias há 7 anos. Dou uma importância cultural, suponhamos 

qualquer coisa que acontece eu faço, muitas vezes eu viro o negócio para fazer 

uma comédia disso e às vezes até chego a usar o recurso da metáfora, uma 

alegoria, mas dentro do esquema daquilo que está acontecendo. Já utilizei até 

mesmo da piada, para contar as histórias, gosto muito de realizar esta  atividade.     

 

7.  Defina o relacionamento estabelecido com a criança.  

R.: Eu conto as histórias para as crianças e para os adolescentes, agora às vezes 

conto para o público em geral, todos que queiram ouvir. Eu gosto muito das 

crianças, eu adoro, brinco com elas, eu me  torno criança, de modo que isso me 

faz muito bem, eu me sinto muito bem.  

 

8.   Descreva esse momento.  

R.: Primeiramente prestam muita  atenção, perguntam bastante, e eu me 

disponho, respondendo sobre os assuntos abordados naquele dia. Depois, 

conversamos, brincamos, pulamos e tem dias que depois de contar as histórias, 

vamos jogar uma partida de futebol.  

 

9.   O que acha da fase atual da sua vida? 

R.: Estou vivendo muito bem, quer dizer eu estou levando a vida e aproveitando a 

vida agora,   o que não consegui na minha mocidade, que era uma vida difícil, 

agora estou aproveitando para viver bem, dou valor à vida e cada minuto para 

mim é importante. O fato de estar participando da sua pesquisa  me sinto muito 

bem, entendeu?  me faz bem, já é um dia ganho. É isso a gente não pode deixar 

e ficar,  vou  lá no bar  aí beber e jogar dominó com  velhos ali não. 

 Eu saio todo dia, eu ando, vou fazer compras entro na cozinha ajudo a 

empregada a  cozinhar, eu sei cozinhar também.Eu gosto de cozinhar. Vou falar 

uma receita eu pego as coxinhas de frango, coloco-as numa bacia após estar 

limpinho, né eu amasso bastante alho, acrescento orégano, um pouco de vinho 

seco, um pouco de limão, sal, pimenta do reino e deixo ficar de um dia para o 

outro na geladeira, depois eu pego a assadeira, passo o óleo bom o de oliveira 

para esse negócio, pego a assadeira e passo a mostarda em cada coxinha,  mas 

antes de colocar eu corto rodelas de batata, rodelas de tomate e rodelas de 
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cebola, encho aquilo lá, aquilo é o tapete e depois eu ponho as coxinhas já com o 

sabor e o tempero, entendeu? ponho o papel de alumínio em cima e ponho no 

forno, depois de um certo tempo eu tiro e coloco, ou seja, vou jogando o  caldo 

que sobrou até assar.    

 

10.  O que gostaria de realizar na sua vida que ainda não realizou? 

R.: Eu não tenho nada, o que eu quero realizar  é que eu quero ver meus netos 

casarem todos, esse é o meu ideal. Para não ficarem assim a torto e a direito 

quero que casem, isso é o meu ideal, agora o resto depende dos pais deles e 

deles mesmos, mas o meu ideal é isso, outra coisa não tenho, não tenho anseio 

nenhum, eu tenho anseio de amanhã poder levantar , comer, ir fazer o meu 

passeio, ir ao cinema, ou visitar os filhos, brincar, ver televisão, escrever, eu tenho 

computador aí, então o computador  tem uma grande vantagem sobre mim, o 

meu filho disse que o computador é burro e nós somos inteligentes, comigo 

acontece o contrário, eu escrevo e escrevo daqui a pouco eu digito errado aí e me 

desaparece tudo, eu fico louco.  

 

11.   Quais são as perspectivas  para o futuro?  

R.: É viajar. De vez em quando eu  faço viagem, tem uma comunidade a gente 

viaja, no fim do ano eu vou com os meus filhos, aí eles tem a minha nora tem 

família em Curitiba então vem toda a turma a gente vai em  catorze de uma vez e 

aproveita  e pega o fim e o  princípio do ano, junta  e isso é muito importante e às  

vezes conseguimos ir para alguns locais com toda a família junta, também  no 

meio do ano. Eu tenho primos em Israel, em Telaviv e Jerusalém , nas duas 

cidades eu tenho e já fui lá quatro vezes. É um país muito bonito, é lindo aquilo lá, 

olha é uma coisa, vim para o Brasil com treze anos de idade em 1928, já estou a 

76 anos aqui no Brasil. Tinha 26 anos quando conheci a minha esposa.  

 

12.   Conhece outros contadores de histórias?  

R.: Não  

 

13.   Alguém da sua família contava histórias? 

R.: Não.  A mãe infelizmente era analfabeta e não contava histórias para 

mim.Quando ela chegou no Brasil, ela foi comprar frango, galinha e não tinha a 

 



 165

facilidade que se tem hoje, que vamos ao supermercado e alguns já vem até 

embrulhados, temperados e você só põe no forno, antes tinha que ir lá e olhar a 

galinha, amassar e ver  e a  minha mãe chegou e disse o moço eu galinha gorda, 

você imagina a situação.   

 

14.   Como é sua participação no grupo ao qual pertence?  

R.: Pertenço a Hebraica e tem uma comunidade aqui perto que pertenço e 

freqüento sábado e domingo aqui também aonde conto histórias e faço as minhas 

palestras.  

Na Universidade Aberta à Maioridade estudo e aprendo  o que os professores 

ensinam participo desde agosto  de 1997, está fazendo 7 anos agora. Gosto 

muito  e amanhã vamos ter um almoço com a turminha da minha classe. Olha o 

negócio é o seguinte, ouça essa  na Universidade tem 395 mulheres e 5 homens, 

quando entrei a Dra. Alda, a primeira aula era com ela e ao entrar na sala  tinha 

52 mulheres e eu era o único homem. Aí eu cheguei e falei Dra. Alda, professora 

a senhora não acha que eu estou um estranho no ninho aqui, ela disse por quê? 

Eu  falei tem  tanta mulher, ela disse você está bem servido. A  outra foi  dois 

engenheiros se encontram, são amigos e tal, como vai?  Está tudo bem ah! Você 

sabe  aquele negócio que eu te falei da minha sogra, ela agora entrou na PUC  e 

você calcula que na classe dela tem 52 mulheres e  tem um homem, aí o outro diz 

assim  é meu pai, era o meu filho, você que coincidência , que coisa interessante.    

 

15.   Alguma coisa que você gostaria de acrescentar?  

R.: Vou lhe dizer uma coisa, quando comecei estudar foi no Colégio Batista de 

Belo Horizonte, me caiu um livro chamado Através do Brasil, era de Olavo Bilac e 

Manoel Bonfim ele conta a história de um caboclo que começa no Amazonas e 

vai descendo todo o Brasil, quer dizer através do Brasil, então ele começa a 

descer todo o Brasil, e eu me encantei com aquela história, porque ele conta, ele 

começa com a pororoca, com o  rio Amazonas, passa por Piauí, por Maranhão, 

ele desce toda a Bahia, o elevador Lacerda, Pernambuco ele conta os rios e as 

águas de Pernambuco, que nem Veneza, e ela vai por  Minas, Belo Horizonte, 

Espírito Santo, conta sobre o rio São Francisco é um livro ótimo, me encantei 

fiquei louco pelo Brasil, o Brasil é o melhor país do mundo, eu não sei se a 

senhora sabe, é o melhor. Todo mundo que viaja e eu viajei para fora e tal, é um 

 



 166

negócio fantástico, então outro que eu li é do escritor Humberto de Campos, ele 

era  de São Luís do Maranhão e tem uma descrição interessante, eu gosto de 

Biografia eu tenho aqui a de Pedro Navas ele se suicidou  em 1985, escreveu 6 

livros, uma biografia de seis livros, fantástica eu nunca vi uma descrição como a 

de Pedro Navas, mas o Humberto Campos também escrevia direito e ele conta 

que ele era pobre e não tinha o que comer e nem um vintém no bolso, numa noite 

fria lá em São Luís, de madrugada e está com sono e  fome e de repente ele vai, 

vai, vai e vê uma janela aberta, era uma padaria aí deixaram que ele entrasse na 

padaria, puseram uns  sacos  no chão para ele deitar, deram café, deram pão e  

ele conta que vê aquele negrão, porque hoje tem  máquina, mas  naquele tempo 

era o tacho, a farinha e a água e o negrão com a pá trabalhando,  sovando aquela 

massa e trabalhando e transpirando e suando aí ele vê que o homem  pega toda 

aquela massa e coloca no corpo para limpar o suor e ele estava comendo o pão, 

olha tem outras  histórias.  

O  primeiro livro na minha vida  que  eu li era garoto, era Robson Crosué aquele 

náufrago e tal este foi o meu livro. Como é que é os portugueses vinham nadando  

desde  Portugal,  quando faltou um quilômetro para chegar no Rio de Janeiro, ah 

eu estou cansado vamos voltar.  

Tem aquela  história  que três filhos muito ricos, a mãe é viúva e mora em um 

pequeno apartamento e chega o dia das mães, se reúnem os três e querem dar 

presente, então disse o que  você vai dar  primeiro, ele disse ela mora em uma 

casa, num apartamento pequeno, vem os netos não têm nem aonde ficar, eu vou 

comprar um apartamentão com 4 ou 5 suítes tudo direitinho e tal  e você  o 

segundo ela está com um fusquinha aí, vou comprar um Mercedes Benz, por um 

motorista como manda o figurino e terceiro diz olha, eu vi um papagaio verde 

bonito, ele fala todas as línguas, canta o hino nacional, canta o hino  do 

Corinthians e conta 150 mil.Ela vai ter com quem falar, ela vai gostar, ela vai 

admirar, vai adorar. Todos deram os presentes e passaram  uns meses e se 

encontraram de novo.  

Como é que foi mamãe,  indagaram. Ah! Ela deu uma bronca, para que eu 

preciso de uma casa tão grande, enquanto eu estou no  quarto até chegar no 

outro já fica sujo de novo e eu preciso de três ou  quatro empregadas, eu não 

quero olha você não queira saber a bronca  que ela me deu, para quê  eu preciso 

de um automóvel desse, gasta um  litro para andar um quilômetro, depois o 
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negrão do motorista, fica o dia inteiro namorando a empregada, para quê que eu 

preciso  disso e você para mim ela adorou, ela disse que nunca comeu uma sopa 

tão gostosa com  a aquela galinha verde. É boazinha não, é.  

Tem um garoto que vinha comprar o presente da mãe dele e não tinha dinheiro 

ele pegou e mandou uma carta para Deus, a carta foi parar lá  nos   Estados 

Unidos e entregaram para o Clyntom que ra o presidente dos Estados  Unidos, 

ele pediu 100 dólares aí pegou a carta, é brincadeira vai, pôs no envelope   5  

dólares, num envelope da Casa Branca e mandou para o garoto. O garoto 

recebeu e respondeu para Deus, o meu Deus agradeço muito porque você me 

mandou o dinheiro, aceitou o meu pedido , mas  eu te peço da próxima  vez não 

manda por intermédio do Clyntom porque ele me roubou 95 dólares.  
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Contador  nº 7 
 

1. Identificação 

 

Sexo: Feminino 

Idade:  60 anos  

Estado civil: Solteira 

Escolaridade: Secretariado 

Profissão/ Ocupação: secretária bilíngüe 

Previdência social: aposentada 

Religião: Católica  

 

2. Atividade voluntária:  Sim  

Local: Na Associação Viva e Deixe Viver  e  no   Hospital Cotoxó.  No Centro de 

Apoio à Criança Carente com Câncer, é uma casa  que fica na Aclimação, lá  eu 

não conto história porque são crianças que ficam, tem brinquedoteca e elas 

gostam mais de brincar com brinquedos e não ouvir histórias. Brinco com as 

crianças, cuido de bebês, que tem bebês lá também enquanto as mães lavam 

roupas ou estão preparando algum alimento, porque tem cozinheira lá, mas às 

vezes é um alimento que não pode ser isso ou aquilo, pois elas tomam quimio e 

radio então atrapalha um pouco, às vezes tem que fazer alguma comidinha 

especial, as mães vão fazer e a gente fica com as crianças e ouve as mães 

também.  

 
3. Quais as razões que motivaram o início  da atividade. 

R.: Olha! Eu sempre trabalhei  e ganhei muita coisa, ganhei   no sentido de 

experiência, amizade, de um bom salário, quando eu me aposentei pensei comigo 

bom, agora está na hora de poder  fazer alguma coisa para os outros, já que eu 

recebi tanto, tive uma boa educação etc e tal , eu acho que está na hora de me 

doar um pouco. Aí eu comecei no Centro de Apoio em 1998 e estou lá até hoje, 

vou toda quarta-feira lá e resolvi diversificar um pouco, falei bom agora vamos 

procurar, eu soube de uma conhecida minha que  trabalhava no Viva como 

voluntária e contadora de histórias, eu falei isso é uma boa coisa, aí me inscrevi 
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levou quase dois anos para me chamarem porque teve um ano até  abrirem 

inscrições e depois a gente teve que ficar um ano ouvindo palestras, para depois 

então ser  chamada e agora já tenho meu crachá, que não chegou, mas eu já 

tenha o meu crachá de contadora de histórias. Comecei  a contar histórias em 

abril  de 2004.  É um trabalho muito bonito e as crianças gostam , entretém muito, 

é uma coisa bonita porque quando você chega lá a gente tem um avental, depois 

eu  lhe mostro que é todo incrementado, você põe bichinhos e essas coisas, você 

está chegando e as crianças estão saindo dos quartos e tia, tia vem contar 

histórias, ou então chamam a Assistente Social e perguntam ...  elas não 

chegaram? E quando chegamos as crianças vem e te abraçam  entendeu? É uma 

coisa muito gratificante.  

 

4. O que significa contar histórias para crianças?  
R.: Contar histórias é interessante porque hoje em dia tem  vários livrinhos que eu 

posso mostrar para você, que são muito interessantes eles vão mudando, por 

exemplo tem a história dos três  porquinhos e o lobo mau que todo mundo 

conhece, só que agora tem  por exemplo a história dos três lobinhos e o 

porquinho  mau, entendeu então é uma coisa interessante que você passa a dizer 

como,  mas eram os três porquinhos e agora é os três lobinhos, entendeu? E já 

modernizados que eles fazem casinhas, a casinha mais forte é de  tijolo, é de 

cimento , é de metal  e por último é de doce, então eu uso toda essa parte 

moderna de eletrônica, porteiro eletrônico, tem dinamite, tem essas coisas, é 

interessante, agora o que é bacana de você contar histórias é que a criança tem 

uma imaginação muito fértil e é uma coisa boa também, porque se você  começa 

contar uma história como essa dos três lobinhos ela fica interessada porque é 

uma coisa diferente, ela esquece a dor, a imaginação dela vai além o adulto não 

você pode tentar conversar com o adulto para  distrai-lo se não for uma coisa que 

ele goste muito ele continua dizendo está doendo eu não estou agüentando, 

criança ela começa Ah!  Ah!  chorando, vai arregalando os olhos, vai vendo o 

livrinho, vendo os desenhos ela entra na história e a gente procura puxar deles 

mostrando as coisas e elas  vão dizendo olha este daqui, ela está observando, ela 

está vendo entendeu?  elas participam, elas entram na história é esta a vantagem  

que tem da criança por causa da imaginação que ela tem.  
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5. Alguma coisa mudou em sua vida após contar histórias? 
R.: Sendo contadora de historias e vendo a reação das crianças, você acaba 

ficando mais humana, eu era não que eu deixasse de ser mas você começa a 

ficar mais sensível e a perceber, porque como você tem que prestar muita 

atenção na criança, o que ela quer,  se ela está entrosada, se ela gostou da 

história ou não você começa a ficar mais observadora, entendi? Então você 

começa a sentir as coisas, então eu acho que esta parte de sensações e 

sentimentos evoluiu muito.  

Me sinto muito bem, é uma coisa muito gratificante, quer dizer o que mudou foi 

isso, que agora eu faço uma coisa por prazer e vejo que aquilo está dando a mim 

uma satisfação muito grande, entendeu?  Coisa que se fazia no trabalho, você 

ganhava dinheiro, trabalhava o chefe dizia ah! Que ótimo acabou?  Que lindo, 

tarará, mas não é tão gratificante como você vê uma criança sorrir e ficar bem, 

uma que está chorando e para de chorar.  

 

6. Há quanto tempo realiza essa atividade e qual a sua importância? 

R.: Desde 1998  no Centro de Apoio à Criança Carente  com Câncer e desde abril 

de 2004 na Associação Viva e Deixe Viver. Eu acho que a importância está em 

você poder distrair a criança e ela se sentir bem pelo menos naquele período em 

que você está lá ela está bem. Tem uma coisa também a mais é que você passa 

muito coisa boa para a criança, mas você recebe muito mais, como eu te disse 

você chegar lá a criança vem te procurar, te abraçar, te beijar e quando você vai 

embora dizer você já vai embora tia? Não dá para ficar mais um pouquinho?  E 

quando você volta?  Vai com Deus, te abraça e te beija. Pô?   você não ganha? 

Ganha muito mais.  

 

7. Defina o relacionamento estabelecido com a criança. 

R.: Você percebe o interesse deles  porque eles já estão querendo saber quando 

voltarei, quer dizer que gostaram e querem mais. Eles demonstram  muita 

afetividade, a criança é muito espontânea e aí que você vê que o negócio 

funciona, porque também quando ela não quer,   ela diz não e acabou é uma das 

coisas  que você aprende no Viva nessas palestras é que a criança pode dizer 

não, ela não pode dizer não para a  mãe, não pode dizer não para a enfermeira 
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ou para o médico, mas ela pode dizer não para você que é contadora, mas com 

jeitinho você vai indo, que no final ela aceita, já me aconteceu isso. O menino não 

queria ouvir histórias, eu não quero nada. Você quer brincar? Não, aí eles 

estavam tomando um lanchinho e tinha um pacotinho de bolacha eu virei para ele 

e disse assim, você não quer essa bolachinha? Eu falei para ele você vai dizer 

não,  não é? Huhum  ele deu risada e disse não eu quero, aí eu falei Ah! Bom e 

você não quer ver uns desenhinhos aqui nos vidrinhos enquanto você come? Aí 

ele  só abanou a cabeça que sim, quer dizer ela estava querendo ouvir histórias, 

mas ele tinha que dizer não. Com isso você a  distrai e no final ele ouviu histórias, 

brincou, desenhou e nas outras vezes em que eu fui lá ele já estava melhor, ele já  

não dizia não. Ele olhava para mim e ria e eu falei você é o não não? e ele dava 

risada...   O relacionamento com as crianças, quando você chega, você tem que 

primeiro observar como ela está, se está receptiva ou não, normalmente como 

você está com um avental que chama a atenção, algo diferente que tem 

bichinhos, tia o que é isso? Eu tenho uma vaquinha que eu ponho no bolso, eu 

digo essa vaquinha fica aqui para ouvir as histórias, ela adora ouvir as histórias, 

entendeu? Já começa  atrair com essas coisas, olha eu tenho uns livrinhos que 

tem umas historinhas umas historinhas jóias você quer ouvir? Se  não quiser tudo 

bem, mas sempre eles querem, então primeiro você tem que observar o que eles 

querem, a idade, porque tem alguns que são um pouquinho mais velhos, então 

você tem que pegar o livro que esteja dentro da faixa deles para que eles possam 

gostar e na hora que eles aceitam então aí você vai e conta seis, sete histórias e 

querem mais aí tem que pegar livros com a outra contadora, porque o que você 

tem já acabou.  

 

8. Descreva este momento.  
R.: Este momento é muito gratificante, porque quando você vê que a criança 

aceitou ela está distraída ela não está sentindo dor ou o problema que ela tinha 

foi para a cucuia como eu digo entendeu? Ela se integrou na história então você 

surtiu  o efeito, além de atrair   o interesse pela leitura, porque a leitura é uma 

coisa boa e você está educando também, não é?  e incentivando a aprenderem  a 

ler  e ver que é uma coisa boa para o futuro. Uma criança que desde pequena 

nunca pegou  muito num livro para ver uma historinha ou desenhinho lá o que 

seja, vai ser difícil depois ela  gostar de ler, agora tem crianças que já nascem  
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gostando de ler, mas de uma maneira geral não, não é? Principalmente  essas 

crianças pobres que não têm nada, a curiosidade é despertada e  que pode ficar 

para uma vida inteira, portanto é muito interessante.    

 

9. O que acha da fase atual da sua vida?  

R.: Posso dizer que a  minha vida eu não posso me queixar porque sempre foi 

muito boa, mas  nesta fase eu estou vamos dizer curtindo, tem coisas boas, então 

você tira coisas boas, sempre é claro que tem um probleminha com a vida de hoje 

em dia é diferente, mas nem tudo pode sair as mil maravilhas, porém de uma 

maneira geral vamos dizer que oitenta por cento eu estou curtindo a vida, tendo 

contato com crianças ou com  quem está precisando eu estou me doando e 

também estou recebendo. Eu acho que  é uma fase muito boa. Não me arrependo 

de ter optado por esse voluntariado,  tanto na   Associação  Viva como no  Centro 

de Apoio.  

 

10. O que gostaria de realizar na sua vida que ainda não realizou?  
R.: Na realidade eu estou realizando um desejo que eu sempre quis de poder 

ajudar o meu próximo, mas também não posso pedir muito não porque  eu já 

recebi muita coisa  graças à Deus eu  acho que é por isso que fui para o 

voluntariado porque era uma maneira de poder agradecer o que recebi até hoje, 

podendo me doar um pouco. E você recebe! Pois, tudo que você faz para o 

próximo você pode estar certa que abre caminho para um monte de coisas. Não 

que eu faça para receber, mas, automaticamente você recebe. Você engrandece 

também porque nesses dois lugares são crianças carentes então você lida com 

gente carente, mães é mais mães que eu lido porque no Centro de apoio é só 

mãe que fica lá. No  Hospital  onde eu conto histórias tem pais também, e aí você 

vê a vida que eles levam como é de sofrimento, o passam não é? Você tem 

seguro saúde, agora eles coitadinhos, ficam na fila, ficam lá, a mãe fica sentada 

numa cadeira a noite inteira, fica uma semana ou duas dormindo numa cadeira, 

então você começa a comparar você fala pomba como eu sou feliz e ao mesmo 

tempo você está dando para eles um certo estímulo, uma distração porque as 

mães, as enfermeiras e os médicos também ficam às vezes ouvindo as histórias 

que contamos. È a coisa mais engraçada o médico passa para examinar uma 

criança, ele está assim de olho para ver que livro  que eu estou  mostrando, 
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ouvindo ele dá risada e a impressão que dá é que ele quer parar para ouvir, como 

é a história dos três lobinhos e o porquinho mau, que é diferente, eles ficam 

loucos para ver  como é que é. Às vezes você está contando para as crianças e 

as mães ficam do lado assistindo. A maioria das mães são dedicadas para com 

os seus filhos, porém algumas não dão muita bola para eles. Tem de tudo, e nos 

dois locais algumas  mães aproveitam que você está ali e  para poder arejar, que 

às vezes elas tem razão não é? Querem distrair um pouquinho, agora tem umas 

que não elas tiveram as crianças não sei porque, é estranho mas é a realidade, 

existe muito.  

 

11. Quais são as perspectivas para o futuro?  

R.: As minhas perspectivas para o futuro é continuar fazendo o que eu  faço;  se 

ainda der mais um período para que eu faça uma outra coisa, eu poderia tentar 

fazer com velhos, pessoas idosas e viajar se der jeito, hoje está tudo tão caro que 

não compensa.  

 

12. Conhece outros contadores de histórias?  

R.: Conheço porque como eu participei destas palestras, nós éramos  cento e 

vinte eu acho nesse meu grupo, então nós sempre tínhamos contato e tenho 

essas contadores que comigo nós éramos em cinco, agora nós somos em três 

porque duas passaram para outro dia, aí no hospital mesmo, mas a gente acaba 

sempre se encontrando quando você vai porque eles continuam  tendo uma 

palestra interessante alguma coisa quando você vai você encontra. Além de 

contadoras tem contador , tem um rapaz que vai no hospital, ele é professor, ele 

contando o primeiro dia dele contando histórias você se esborrachava de rir, que 

ele chegou achando que as crianças iam reagir dizendo ah! Chegou ele e as 

crianças estavam tudo mole, disse que foi um banho de água fria, então ele disse 

vamos contar histórias? E as crianças disseram não, mas  não é possível, eu não 

estou agradando e na minha aula estou lá na frente e todo mundo o professor não 

sei o que  e com as crianças olha aí, ele estava com aquela expectativa que ia ser 

o máximo, não é, mas já a segunda vez não já tinha criança esperando por ele e 

aí ele disse  eu me senti gente. Ele faz bonequinhos e conta histórias utilizando 

marionetes, eles são bons também, não tem muitos não,  são mais contadoras 

pelo menos no grupo em que eu participo.  
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13. Alguém da sua família contava histórias?  

R.: Quem contava histórias que eu me lembre  era a minha mãe. Agora, eu era 

contadora de histórias para os meus sobrinhos e era uma desgraça porque o meu 

sobrinho mais velho por exemplo, ele lutava contra o sono  para poder ouvir 

histórias, então eu contava uma, duas, três,  dez e ele estava lá e eu me 

embalava com a minha própria história e dormia. Ele me cotucava e dizia Nana, 

(porque eles me chamam de Nana), e aí,  e aí   eu inventava claro, até ele dormir 

no dia seguinte ele queria a mesma história e eu não lembrava mais porque eu 

tinha inventado, e ele dizia mas não era assim e eu dizia, mas agora vai ser e 

agora mudou, hoje em dia ele é casado e a mulher dele disse que quando eles 

tiverem filho, querem que eu conte histórias e eu dizia se for igual a ele, ela  disse 

tia eu fui igualzinha a ele também o meu avô era uma desgraça coitadinho que ele 

contava história para mim e dormia com a história e eu não conseguia dormir 

porque queria saber mais da história. Eu falei olha  se você era e ele era desse 

jeito, então eu não vou contar para o seu filho, porque o seu filho vai ser pior, aí 

ela me deu uma idéia eu falei genial ponha um gravador eu conto a história ponho 

um gravador e aí eu ponho a criança lá, ligo o gravador e ele fica contando a 

história e eu durmo. Se vai ser uma luta para dormir, eu fico contando histórias e 

no fim eu me  embalo com a própria história, já imaginou?  

 

14. Como é sua participação no grupo ao qual pertence?  
R.: No Centro de Apoio estamos muito integradas e na Associação conto histórias 

no  Hospital, as colegas que eu te falei que você deve entrevistar são geniais, a 

gente está sempre junto e procura ir  nas palestras quando tem também junto e a 

gente forma uma amizade e no Centro de Apoio  tem outra colega, ela também 

está comigo desde 1998 e o grupo que está lá tem mais duas e uma psicóloga 

que também vai lá , a gente não quer mudar de dia porque a gente quer ficar junto 

porque se entrosou, a gente  já  sabe  que  quando tem uma criança que está 

precisando uma cutuca a outra e  com o olhar  elas já entendem  o que queremos 

dizer.  
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15. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar?   

R.: Eu acho que não é só  o contar histórias, eu acho que como o  voluntariado eu 

acho que se você puder colocar no seu trabalho de pesquisa que é uma coisa 

muito gratificante se você  fizer um voluntariado como contador de histórias, isso 

daí vai te dar tanto prazer e você vai crescer  tanto  que vale a pena, a gente 

falando a pessoa pode dizer a imagina  eu vou lá perder o meu tempo, tenho 

tanta coisa para fazer, mas uma hora, duas ou quatro horas que você fique,  você 

vai uma vez você vai ver como  é gratificante, que você  tira muito coisa boa, 

porque além de você dar,  você recebe. Nas quartas-feiras vou das  12 às 17 

horas no Centro de Apoio e aqui no Hospital vou às segundas-feiras da 14 às 16 

horas, não ficamos mais porque a partir das 16 as psicólogas começam a passar 

para  falar som as crianças.      
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Contador  nº 8  
 

1. Identificação 

 

Sexo: Feminino 

Idade:  85 anos  

Estado civil: Viúva 

Escolaridade: Graduação incompleta em Filosofia 

Profissão/ Ocupação: : Tradutora, Crítica literária, Roteirista e Jornalista 

Previdência social: aposentada 

Religião:  Agnóstica e Judia 

 

2. Realiza (ou realizou) essa atividade como:  

Voluntária(o)  (  X )   Remunerada  (   )     

Local: Bibliotecas, Escolas, Clubes, Associações, Municípios, etc 

Quanto aos direitos autorais ganho bem, mas jamais vivi disso, sempre tive 

trabalhos remunerados. A atividade de contar histórias e tantas palestras a 

respeito do tema realizo sem remuneração. Na  Associação Viva e Deixe Viver  

a minha atuação é como voluntária.    
 

3. Quais as razões que motivaram o início da atividade?  

R.: Meu pai lia histórias e livros para mim e aos 4 anos de idade comecei a ler 

sozinha para poder escrever. Tinha um diário e um caderno em que escrevia tudo 

que ocorria em minha vida, quando viemos para o Brasil tinha 10 anos de idade, 

ficaram lá na Letônia muitos parentes, como os avós, avôs, tios, primos e amigos, 

então escrevia muitas cartas contando as histórias reais e  acontecimentos da 

nossa vida aqui no Brasil. Considero ter começado a contar histórias a partir 

dessa época. Quando freqüentava  o curso comercial no Mackenzie, escrevíamos 

cartas e nos correspondíamos  em inglês com estudantes do mundo inteiro. Era 

muito bom poder se corresponder com estudantes de toda parte do mundo,sem 

dúvida foi uma  experiência muito rica.  
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4. O que significa contar histórias para crianças?  

R.: A mesma sensação que significava quando ouvia as histórias.  Significa 

divertimento, prazer, alegria, desenvoltura da linguagem, aprendizado e acima de 

tudo um prêmio.   

 

5.   Alguma coisa  mudou em sua vida após contar histórias?  

R.: Sim, tudo. Acredito que tudo de bom e importante aconteceu a partir do 

momento em que li, escrevi e em seguida comecei a contar histórias. Contei  

histórias para os meus filhos e netos e  hoje em dia conto para os bisnetos,  além 

de contar histórias em vários espaços. Tento  estimular nas crianças o gosto pela 

leitura, contar histórias é  educação no bom sentido e cultura claro.   

 

6. Há quanto tempo realiza (ou realizou) essa atividade e qual a sua 

importância? 

R.: Desde 1948 ou melhor, a  vida toda. Comecei contando histórias para o meu 

irmão 10 anos mais novo, me sentia irmãe dele, depois em escolas, para os 

filhos, netos, enfim, a minha vida toda está ligada à criança e ao livro.  

Importância? Preenche a minha vida. Faço o que gosto e gosto do que faço. Me 

sinto útil e realizada, a profissão virou divertimento ou ao contrário, não sei, para  

mim é uma contribuição para as crianças e para quem quer ouvir, tenho 

realização e prazer. Fui roteirista, jornalista, crítica literária, teatro e escritora de 

livros para crianças. Acho que é educação e Cultura.  

 

7.  Defina o relacionamento estabelecido com a criança.  

R.: Uma delícia. Elas ficam encantadas e eu fico realizada por  ser a vovó dos 

livros.  Pode ser trinta ou trezentas ou quinhentas crianças, geralmente  dura em 

torno de uma hora. Elas ficam quietinhas, atentas e presas ao que está sendo 

contado, arregalam os olhos  fazem muitas perguntas inteligentes e  demonstram 

interesse. São espertas, perspicazes, sensíveis, curiosas e às vezes nos deixam 

em situação difícil. Após contar histórias abro para um momento de troca, debate 

e em uma ocasião uma menina de nove anos me perguntou você é a favor do 

aborto?  Eu sou favorável aos métodos anticoncepcionais, nos deixam numa saia 

justa. Com crianças normais não subestimem a inteligência e a esperteza delas  

desde pequenas. Se os pais e os professores não estragarem as crianças, não 
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podarem as asas, não perderem o desenvolvimento., porque fazem muito isso. 

Precisamos oferecer o que interessa a elas e contar bem. Tem crianças que 

relataram quando estava participando do Sítio do Pica Pau Amarelo que 

começaram a apreciar a leitura,   estimuladas  com o trabalho que eu e meu 

marido realizávamos na época. Uma ocasião ouvi de uma adolescente o seguinte:  

queria que a minha mãe fosse  como você, sem tantas obrigações  e muito 

contente. As crianças são poetas, não sabem mas são. As crianças me 

ensinaram que a bruxa tem poder, a Branca de Neve é boa e a Emília é melhor 

do que bruxa, eu aprendi tudo com as crianças, alguns tem  amigos imaginários 

que são companheiros invisíveis. 

 

8.  Descreva este momento.  

R.: Encantamento, é um vôo da imaginação, da emoção, do humor e da 

poesia.Uma criança me disse uma vez  que as histórias precisam ser 

interessantes, emocionantes e estimulantes. Ás vezes elas não gostam de 

estudar, mas gostam de aprender, que são coisas diferentes. Estão sempre 

absorvendo tudo que acontece  em volta delas na casa, na rua, nas férias, na 

praia, em qualquer lugar, observam e absorvem. Devemos ajudar as crianças 

principalmente pais e professores e não atrapalhar. Quando a minha neta tinha 

sete anos de idade, comentou comigo que o livro que não dá para rir, não dá para 

chorar e não dá para ter medo não é tão interessante, portanto os contos, as 

histórias imaginadas, despertam a  fantasia e a imaginação que são importantes 

para o desenvolvimento da criança, o livro não é violento, mas a vida é violenta. 

Traumatizar a própria vida se encarrega e acaba  ensinando  coisas ruins até 

mesmo em casa, em qualquer lugar, quando os pais brigam na frente das 

crianças, aí sim eles ficam traumatizados. Os exemplos ensinam  mais do que as 

palavras.  

     

9.  O que acha da fase atual da sua vida?  

R.: Acho que estou na idade do condor, com dor nas costas, com dor nos joelhos 

e assim por diante. Acho que todas as fases são boas, cada uma a sua maneira 

tem coisas boas e outras não tão boas,  lembrando Fernando Pessoa tudo vale a 

pena quando a alma não é pequena. Viver, sofrer, ter prazeres e alegria sempre 

vale a pena.Cada momento tem o se encanto. Sou muito procurada e tenho 
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muitos compromissos, mas gosto muito de ficar sozinha, sem barulho e agitação, 

gosto de  estar ocupada  lendo, pensando e ouvindo mantendo  contato  e uma 

interação me  encontrando com pessoas nas quais tenho afinidade.   

 

10. O que gostaria de realizar na sua vida que ainda não realizou? 

R.: Costumo brincar dizendo que para fazer o que não deu tempo eu preciso de 

mais duas encarnações. Fiz muita coisa e tenho muito para fazer. Pretendo 

continuar escrevendo, lendo, falando com crianças e jovens e enfrentando a vida 

como ela vem. Gostaria de ser professora primária, alfabetizadora que ensina a 

aprender a ler, a falar e a escrever, ou seja, aprender a aprender, se abrir para o 

aprendizado.  

 

11.  Quais são as perspectivas  para o futuro?  

R.: Continuar viva. Estar viva  e me sentir  viva, inteira fazendo o que eu gosto  

com os meus entes  queridos. Tudo é novidade, cada dia é um novo dia, não 

sabemos o que vai acontecer no dia seguinte, então quero estar preparada e não 

me deixar abater por qualquer coisa.    

 

12.  Conhece outros contadores de histórias?  

R.: Muitos. Muitos que contam e fazem caras e bocas e outras que lêem histórias.  

Cada um tem o seu estilo de interpretar e  comunicar. Alguns são mais teatrais, 

outros são mais calmos, utilizam a voz e a expressão, alguns atuam quase como 

palhaços, o importante é contar bem. O teatro é uma maneira de contar, ou seja 

representando a história. O livro faz o seu próprio teatro, da  sua própria cabeça e 

imaginação. O mesmo livro é outro livro  e conforme a cabeça de cada um pode 

ser tantos livros, quantas vezes ele for relido será outros, terá outras 

interpretações,  ou seja , não é o mesmo livro.    

 

13.   Alguém da sua família contava histórias? 

R.: Sim. O meu pai contava muitas histórias, lia histórias, dizia poemas, era 

maravilhoso. Tinha uma estante no quarto  a partir de dois anos de idade já me 

interessava pelos livros e comecei a ler aos quatro anos de idade. A minha mãe 

cantava muito bem era soprano, cantava em três idiomas  músicas populares,  

óperas e canções de rua. O meu pai era crente e a minha mãe atéia, ateísta e 

 



 180

agnóstica, aprendi  desde cedo a respeitar a diferença, o meu pai era suave a 

minha mãe pimenta e  inteligente. A minha formação começou dentro de casa, 

aprendi educação, política, literatura, ética e estética, meus pais eram intelectuais 

e  aqui no Brasil utilizávamos duas bibliotecas circulantes uma em alemão outra 

em russo, o acesso aos livros não era tão fácil. Ganhei de presente dois 

bichinhos, uma raposa e um cachorro, uma boneca, jogos e o meu presente 

preferido era livro, tinha um sapato furado até os doze anos. Meus pais me 

ensinaram a pensar. Em casa o idioma falado era russo, na escola era alemão e 

na rua era letão,  português foi meu quarto idioma, depois aprendi inglês, francês 

e espanhol.  Fui tradutora de seis idiomas, lia histórias, atuei em teleteatro, fui 

roteirista, fiz teatro adaptado de livros, teatro da juventude, teatro escolar, diretora 

da Comissão Estadual de Teatro, jornalista, Crítica de literatura e teatro nos 

jornais  Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, atuei como 

roteirista na televisão escrevi e escrevo muitos livros infantis. Sempre convivi em  

um ambiente muito intelectualizado, namorei, me casei, tivemos dois filhos e 

fomos parceiros, o Júlio era cineasta, tradutor e escritor, entre outras coisas, um 

homem inteligente, bonito e interessante. Acredito  que os livros, o  teatro, o 

cinema e  o  rádio  servem de estímulos para o crescimento. Cada ouvinte ilustra 

a sua própria maneira. Quando você diz a princesa era muito bonita, cada um 

imagina a sua maneira, cada cabecinha é outra cabecinha.   

 

14.  Como é sua participação no grupo ao qual pertence?  

R.: Atuo como conselheira na Associação Viva e Deixe Viver, dou várias palestras 

para os profissionais e  para  as contadoras de histórias.Me sinto muito bem em 

poder contribuir como voluntária, colaborar, trocar experiências, e participar de 

debates. Dei  palestras na Fundação Abrinq, na Faculdade São Francisco, 

Grupos de Terceira Idade, Universidades Abertas da Terceira Idade, vários cursos 

de pedagogia, enfim em espaços públicos e privados, faço uma porção de coisas.    

 

15.  Alguma coisa que você gostaria de acrescentar?  

R.: Viva as crianças. Acho que é importante estar aberta, não ter preconceito, não 

ter bloqueio, aprendemos com o tempo e ajuda muito, com abertura e boa 

vontade, não pode ter mágoa, ódio ou rancor.  

 


