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Com o intuito de disseminar a Tecnologia Social da Memória, criada pelo 
Museu da Pessoa, para apropriação e aplicabilidade em diferentes contextos, 
este livro reúne o registro do processo de formação de pessoas que atuam em 
segmentos da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
e de Desenvolvimento Social de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), CRAS I Estação, 
CRAS II Betinha, CREAS e Projeto Reviver, bem como histórias de vida de dez 
usuários desses equipamentos.
 Por meio do curso “Todo lugar tem uma história para contar”, os 
participantes vivenciaram a metodologia para poderem aplicá-la em seus 
locais de atuação e realizar dez entrevistas com frequentadores desses 
espaços, que representam uma mostra do contexto sociocultural dessa cidade.
 Essas experiências resultaram em diferentes aprendizagens, que puderam 
ser incorporadas às práticas de trabalho já existentes nos CRAS e CREAS e 
no desejo de que mais profissionais possam se apropriar e fazer uso dessa 
tecnologia nos seus locais de atuação.
 Convidados a participar da decisão sobre a composição deste livro, os 
participantes do curso defenderam a ideia de que deveria constar a descrição 
da metodologia aplicada, um passo a passo para que as instituições 
interessadas pudessem seguir com confiança e objetividade as histórias dos 
entrevistados e os depoimentos registrados ao longo da formação. 
 Assim, considerando o desejo dos envolvidos, com o aval de representantes 
da Secretaria Municipal e da Special Dog, empresa patrocinadora do projeto, 
é que o Museu da Pessoa elaborou este livro, que hoje chega às suas mãos.
Que essa iniciativa de socialização da metodologia aplicada no curso de 
formação nos CRAS e CREAS de Santa Cruz do Rio Pardo possa estimular 
outras instituições e fomentar novas alternativas às práticas de escuta e 
registro por meio das histórias de vida de seus usuários, de funcionários, 
colaboradores e demais pessoas da comunidade.

 Boa leitura. 
 Museu da Pessoa
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O que a gente viveu 
é uma coisa, mas a 
gente colocar pra fora 
e para outras pessoas 
é diferente. As pessoas 
não sabem o que a 
gente já passou e, 
contando a história, elas 
nos conhecem melhor.

Antonia Pegorer da Silva
Entrevistado

Por que 
  HISTÓRIAS DE VIDA?
Com quantas pessoas trabalhamos e convivemos sem conhecer as suas 
trajetórias? O registro e a divulgação da memória de pessoas, moradores 
ou frequentadores de uma localidade, nos permitem conhecer melhor uma 
comunidade a partir das singularidades que a compõem. Em geral, estamos 
acostumados a olhar para a comunidade que atendemos como se todos 
fossem iguais. Mas um grupo é sempre formado por pessoas, que trazem 
histórias, experiências, visões de mundo que se assemelham e se diferenciam.  
Há uma identidade compartilhada, mas há particularidades, que resultam de 
diferentes necessidades por parte das pessoas, e podem alterar a percepção 
que temos daquele grupo: quais são seus anseios, suas demandas. Conhecer 
as histórias do público atendido afina a escuta e muda nosso olhar. 
 Além disso, conhecer as histórias das pessoas nos possibilita valorizar 
as vivências individuais e comunitárias, reconhecendo a importância da 
participação de cada um na construção da história local. Como efeito para 
a comunidade, o registro e divulgação das histórias poderá mobilizá-la na 
busca do reconhecimento de sua identidade.
 Foi nessa perspectiva de aproximação das pessoas, de reconhecimento 
de suas histórias e de valorização da comunidade atendida que o Museu da 
Pessoa promoveu a formação dos profissionais atuantes nos CRAS e CREAS, 
por meio do curso “Todo lugar tem uma história para contar”, na cidade de 
Santa Cruz do Rio Pardo (SP).
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O Museu da Pessoa 
é um museu virtual  
e colaborativo. 

Está aberto a toda 
e qualquer pessoa 
que queira registrar 
e compartilhar sua 
história de vida. 

Conhecendo 
   O MUSEU DA PESSOA
Se cada pessoa compreender que todo ser humano importa e que a história 
de vida de cada um é tão relevante a ponto de ser patrimônio de um museu, 
teremos uma sociedade conectada por experiências de vida, sentimentos e 
emoções em contraposição às diversas formas de intolerância.
 Essa é a crença do Museu da Pessoa. Não por outra razão, elegeu como 
missão valorizar cada pessoa ao tornar sua história de vida patrimônio da 
humanidade. Para tanto, trabalha ativamente para ser reconhecido como um 
museu da humanidade, que combate a intolerância ao conectar pessoas por 
meio de suas experiências e sentimentos.
 O grande valor do Museu da Pessoa é a escuta, pois vem da escuta 
a possibilidade de transformação de cada um. O Museu da Pessoa 
valoriza também a inovação, o empreendedorismo, a colaboração e a 
democratização da memória.
 O Museu da Pessoa acredita que valorizar a diversidade cultural e a 
história de cada pessoa como patrimônio da humanidade é contribuir para 
a construção de uma cultura de paz. É um museu aberto e colaborativo, que 
transforma histórias de vida em fonte de conhecimento, compreensão e 
conexão entre pessoas e povos.
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Proposta do curso 
  “TODO LUGAR TEM UMA 
    HISTÓRIA PARA CONTAR” 
Com o objetivo de fortalecer a atuação do CRAS I – Estação, CRAS II – Betinha, 
CREAS e Projeto Reviver, vinculado à Secretaria Municipal dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social, e de oferecer subsídios a 
esses centros de referência para fortalecimento da escuta ativa e uso do registro 
da memória dos moradores, usuários e das famílias atendidas foi apresentada, 
orientada e vivenciada a metodologia “Tecnologia Social da Memória.” 
 O curso foi organizado em seis encontros presenciais de formação para um 
grupo de profissionais formado por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, 
gestores, auxiliares concursados, estagiários e coordenadores de programas, 
tendo como referência a Tecnologia Social da Memória, sistematizada pelo 
Museu da Pessoa, que reúne práticas, conceitos e princípios essenciais para 
que pessoas, comunidades e instituições de diversas naturezas possam 
construir, registrar, socializar histórias e apropriar-se da metodologia de 
registro e produção de narrativas históricas.
 Uma das prerrogativas dos cursos de formação do Museu da Pessoa é que 
cada participante possa vivenciar os conteúdos apresentados nos processos 
formativos, para que possa ocupar o lugar do outro, antes de desenvolver a 
metodologia com o público atendido. Nesse sentido, foram trabalhados e 
vivenciados ao longo dos encontros os seguintes conteúdos: roda de histórias e 
variações sobre o tema; linha do tempo; entrevista de história de vida; roteiro; 
produção de texto das entrevistas realizadas e inserção das histórias, sinopses, 
minibiografias, tags, fotos e vídeos no portal do Museu da Pessoa.
 Concomitante ao processo de formação, com o objetivo de conhecer 
e reconhecer os frequentadores desses equipamentos e suas histórias de 
vida, foram realizadas mais duas ações: uma gravação de roda de histórias 
realizada por profissionais do Museu da Pessoa e a gravação de dez histórias 
de vida das pessoas atendidas, incluindo usuários do CRAS I – Estação,  
CRAS II – Betinha, CREAS e participantes do Projeto Reviver. 
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Conceituando 
  A PROPOSTA DE FORMAÇÃO
A memória individual é única, pois mesmo tendo vivido em uma mesma 
época e lugar, cada um de nós seleciona e compõe seu próprio conjunto de 
registros, uma espécie de “patrimônio pessoal”. Longe de ser um conjunto 
estático ou simplesmente acumulativo, a memória se compõe e recompõe 
constantemente. 
 Se somos singulares e únicos, também vale dizer que somos seres 
históricos. Ou seja, nossa linguagem, nosso jeito de ver o mundo, ou de nos 
vestirmos e de considerar o que é significativo ou não, resultam do espaço e 
tempo em que vivemos. Os registros individuais são, dessa forma, produzidos 
socialmente. Nosso lembrar e a maneira como o fazemos acontecem a partir 
da experiência do grupo ao qual pertencemos, tecendo a memória coletiva. 
 Parte desses registros é socialmente validada a partir dos parâmetros 
ideológicos, históricos e culturais do narrador – o “produtor” da história. 
Surge, assim, a memória social, formada e formadora do grupo. Somos, 
ao mesmo tempo, receptores e geradores dessa memória. Trata-se de uma 
relação criativa e dinâmica entre o indivíduo e o grupo. 
 O conjunto de registros eleito pelo grupo como significativos termina por 
estabelecer sua identidade, seu jeito de ser e viver o mundo. A possibilidade 
de compartilhar a memória que faz sentido para o grupo é que garante a 
coesão de seus integrantes. Mas, é importante pontuar que o indivíduo não 
necessariamente “representa” o coletivo e que este tampouco é homogêneo. 
Dentro de um mesmo grupo, podem existir múltiplas memórias. 
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 Ainda que seja comum acreditar 
que a história “fala” do passado, a 
construção da narrativa histórica 
ocorre invariavelmente no presente. 
Toda história é sempre uma narrativa 
organizada por alguém (seja uma 
comunidade, um historiador, um 
órgão oficial ou a própria mídia), 
em determinado tempo e implica 
uma seleção de fatos e personagens. 
Há um ou mais “autores” que 
selecionam e articulam os registros 
da memória. 
 Nesse contexto, chegamos 
à história de vida, a narrativa 
construída a partir do que cada 
um guarda seletivamente em sua 
memória. Corresponde ao como 
organizamos e traduzimos para o 
outro, parte daquilo que vivemos e 
conhecemos. Em outras palavras, é o 
que compreendemos de nós mesmos. 
 Nesse sentido, nossa história de 
vida pode ser revista e rearticulada 
muitas vezes e de maneira variada. 
Por isso dizemos que a história de 
vida não conta apenas o “passado” 

de uma pessoa, mas revela muito 
sobre seu presente e indica, em 
grande parte, seu futuro. Ao mesmo 
tempo, a história narrada por 
uma pessoa traz um olhar sobre a 
realidade que não é só sua, mas do 
grupo a que pertence. 
 Participar de um grupo significa 
necessariamente compartilhar uma 
história. Rever, explicitar e organizar 
as histórias torna-se uma forma 
de repensar e reordenar padrões 
e valores muitas vezes assumidos 
como absolutos. Ampliar o número 
de autores e canais de expressão 
permite o surgimento de múltiplas 
narrativas históricas e fortalece o 
protagonismo de cada um.
  A pessoa que conta sua história 
reconstrói sua memória, percebe 
a dimensão do que realizou e 
reafirma sua capacidade de decidir 
e participar. Ao compartilhar sua 
narrativa histórica, toma consciência 
do contexto maior em que está 
inserida. Percebe que as situações 
vividas vão além de sua experiência 

individual. Sua história somada à dos 
outros compõe uma história coletiva, 
com significados sociais, políticos, 
culturais e econômicos mais amplos. 
A pessoa se vê interagindo nesses 
contextos e descobre que tem uma 
participação efetiva no desenrolar 
dos acontecimentos. Percebe que 
suas ações e decisões podem mudar 
os rumos do coletivo. 
 O Museu da Pessoa acredita 
que a história deve ser pensada 
e utilizada como referência para 
o entendimento dos valores e 
experiências de comunidades 
e grupos e o fortalecimento da 
identidade deles ao longo  
do tempo. 
 Com embasamento nesses 
conceitos, apresentamos, de acordo 
com o desejo explicitado pelos 
profissionais dos CRAS e CREAS de 
Santa Cruz do Rio Pardo, o passo 
a passo da metodologia aplicada, 
a fim de que um maior número de 
profissionais possa dela se valer e 
incorporá-la às suas ações. 
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A Tecnologia  
Social da Memória
METODOLOGIA  
DE TRABALHO

Como se pode organizar  
o trabalho com a memória?  

Aqui propomos uma tecnologia que pode ser 
desenvolvida por instituições variadas e por meio de 
diferentes atividades que nos permitem conhecer 
histórias de vida do público atendido. Vamos a elas.



O site do Museu da Pessoa 
está em: www.museudapessoa.net

Começamos com um convite para que se conheça o trabalho do Museu da 
Pessoa: sua história, organização e estrutura. Além de conhecer o acervo 
com cerca de 18 mil histórias de vida, fotografias, vídeos, documentos dos 
entrevistados, qualquer visitante poderá registrar sua história, que passará a 
compor o acervo. 
 A seção aberta para que internautas registrem sua história é denominada 
“Conte sua história”. 
 Há muitos jeitos de conhecer o acervo do Museu da Pessoa. Pode-se fazer 
uma busca por coleções, por nomes de entrevistados, por temas. Aproveite 
para explorar as histórias, como se visita um museu: aproxime-se de muitas 
histórias, leia um pouquinho de cada, veja as fotos, os vídeos, tome mais 
tempo naquelas histórias que te encantaram mais. Com essa visita, você 
verá como as histórias de vida podem te surpreender, te fazer refletir sobre o 
mundo e sobre si mesmo. 

ATIVIDADE 1 

Acessar, conhecer e navegar 

PELO SITE DO MUSEU DA PESSOA
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Roda mundo, roda-gigante
Roda moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração
Chico Buarque, “Roda Viva”

ATIVIDADE 2 

Roda de histórias 

Tendo visitado o Museu da Pessoa, você deve ter chegado a uma importante 
conclusão: a de que toda pessoa tem uma história para contar. E é isso 
mesmo. Em geral, temos acesso a uma história oficial, às histórias de 
personagens importantes, mas sabemos que todos nós fazemos parte da 
História, influenciamos e somos influenciados pelo tempo em que vivemos. 
Todos nós temos o que dizer. Valorizar as mais diversas histórias é também 
afirmar que toda vida vale a pena ser contada. 
 Todos nós temos muitas lembranças de acontecimentos, mas a nossa 
memória é seletiva e reúne experiências, saberes, sensações, emoções, 
sentimentos que, por um motivo ou outro, escolhemos para guardar. E, ao 
contar a nossa história, a partir de nossas memórias, construímos uma 
narrativa – nossa história de vida. 
 Uma das formas de conhecermos a história de vida daqueles que nos 
cercam é realizando uma roda de histórias. 
 A roda de histórias é um espaço de compartilhamento de histórias de vida 
entre usuários de diferentes equipamentos sociais. Por meio da realização 
da roda, podemos estreitar vínculos com a comunidade atendida. Trata-se 
de uma proposta de escuta, de conhecimento, reconhecimento e respeito 
à história de quem conta. Ao ouvir uma história de alguém que frequenta a 
nossa instituição, paramos para conhecê-la de um jeito diferente. Podemos 
passar a vê-la de outra forma, compreendemos melhor o seu contexto, quem 
ela é, o que a interessa, o que já viveu e como pode contribuir para o grupo, 
por exemplo. Podemos saber melhor sobre suas necessidades. 
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Orientações para a realização da roda de histórias: 
como fazer a roda do melhor jeito possível 

Em primeiro lugar, vamos falar sobre o formato da roda. As pessoas sentadas 
em círculo podem se olhar, algo fundamental quando compartilhamos 
histórias: quem é aquele que conta uma história de sua vida? Esse é o 
primeiro passo para realizar a roda de histórias: compor um círculo. 
 Com todos sentados em círculo, é importante explicar sobre o que se trata 
a proposta da roda de histórias. Em geral, a referência que as pessoas têm é 
da roda de conversa. Mas não se trata disso. É uma proposta diferente, já que 
na roda de histórias não se deve tecer comentários ou julgamentos durante 
ou após a narrativa contada, em reconhecimento à história do outro como 
episódio significativo para ele. Assim, cada participante vai perceber-se autor 
da história, bem como descobrir o valor da história do outro.
 Aliás, ao falar em valorização da história do outro, não podemos deixar 
de cuidar de alguns aspectos. Hoje em dia, o celular está presente em quase 
todos os momentos de nossas vidas. Mas vamos tentar deixá-lo de lado na 
hora da roda de histórias? Desligá-lo ou deixá-lo guardado, fora do nosso 
alcance? Assim, aquele que conta saberá que estamos totalmente dedicados 
a ouvir a sua história, sem nenhuma mensagem atravessando a narrativa. 
Outras interrupções também devem ser evitadas, do tipo levantar-se 
ou sair durante uma narrativa. Esse é um momento especial, em que 
rememoramos coisas valiosas que vivemos e organizamos nossa história para 
ser compartilhada com os outros. 
 Outra coisa importante é combinar quanto tempo, mais ou menos, as 
pessoas terão para contar a história. Essa é uma condição de funcionamento 
da roda, pois todos devem ter chances iguais de falar. Sabemos que, em 
todos os grupos, há aqueles que falam mais, que contam a história com mais 
detalhes. É uma delícia ouvir uma história bem contada, mas precisamos 
cuidar para que essas pessoas não se alonguem muito, tirando a chance dos 
outros também contarem suas histórias. Desta forma, combinar um tempo 
máximo de fala é importante. 
 Quando cada pessoa começar a contar sua história, é preciso deixar isso 
bem claro ao grupo, anunciando que ali, naquele momento, uma história 
começa. Nós sugerimos que se diga algo do tipo: “Eu sou fulano do tal e 
vou contar minha história.” Quando terminar, a mesma coisa, para que se 
sinalize que ali terminou uma narrativa: “Eu sou fulano de tal e acabei de 
contar uma história.”

O que contar? 

A história a ser contada pode 
ser somente um episódio de sua 
vida: uma memória da infância, 
o casamento, o primeiro beijo, 
algo engraçado ou triste. Não é 
necessário apresentar o currículo 
e contar toda a trajetória de vida, 
porque a história poderia se estender 
demais e a roda passaria a ser 
cansativa e desestimulante.
 Para aquecer o grupo, oferecendo 
um exemplo, pode-se ler um 
trecho das histórias que estão no 
encarte, no final do livro. Que tal 
conhecer a história do seu Anésio e 
suas aventuras para ir ao baile na 
roça? Ou, então, pode-se mostrar 
trechinhos de histórias do Museu 
da Pessoa. Uma boa sugestão 
é a história de Toninho Crespo, 
disponível em vídeo no portal  
www.museudapessoa.net em que  
ele conta como foi mudando o jeito 
de arrumar seu cabelo ao se dar 
conta de sua identidade e origem. 

A roda foi importante 
para fazermos o 
levantamento das 
histórias dos idosos, 
face aos estágios 
de desenvolvimento 
do ser humano. 
Importante também 
porque possibilitou 
a reflexão sobre 
a diversidade de 
vivências, bem como 
a reflexão sobre  
os dias atuais. 
Estefânia Lorenzetti
CRAS II – Betinha

A roda começa

Feitos os combinados de funcionamento, é hora de iniciar a roda, que 
deverá contar com a participação espontânea das pessoas. Não é 
necessário estabelecer uma ordem para que as pessoas contem suas 
histórias. No início, pode haver alguma hesitação, mas, acredite, mesmo 
que o grupo viva uns segundos de silêncio, alguém sempre se propõe a 
iniciar. E como uma história vai puxando outra, há sempre alguém que quer 
contar a sua após ouvir a do colega. 
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A roda é uma experiência intensa, que aproxima os participantes. Não raro, 
nos emocionamos com as histórias dos outros, nos identificamos, passamos 
a olhar os outros de forma diversa. 

A roda de histórias 
em diferentes contextos

Centros de juventude, ONGs, 
abrigos, escolas de ensino 
fundamental, EJA ou ensino 
médio; pessoas com interesses 
diversos, entre amigos, idosos 
e também nos CRAS e CREAS e 
de acordo com o público a ser 
atendido, todos são contextos em 
que é possível realizar rodas de 
histórias. 
 A metodologia é a mesma 
para qualquer um dos grupos, o 
importante é seguir na íntegra 
os combinados, lembrando que 
é uma roda de histórias de vida 
que envolve memória e não uma 
simples roda de conversa.

O final da roda

 Após o término da roda, é 
importante conversar com o grupo 
sobre como foi essa experiência de 
participar da roda de histórias e, no 
caso da experiência acontecer em 
uma instituição de atendimento à 
comunidade, como essa metodologia 
pode contribuir para o trabalho 
que já é realizado e para fazer 
fluir conteúdos muitas vezes não 
abordados em uma entrevista, 
conversa individual ou em grupos 
com os usuários do equipamento.
 Na experiência que tivemos, esse foi 
um momento importante, não apenas 
para que o grupo pudesse conhecer 
uma nova metodologia, mas também 
porque proporcionou uma reflexão 
sobre o trabalho que vinha sendo 
realizado e acerca das necessidades 
do público atendido. Compartilhar 
essas reflexões ajudou a situar 
melhor a experiência da roda como 
um instrumento possível de trabalho. 

Ajudou as crianças a expressarem seus 
sentimentos e conseguirem relatar seu dia a dia. 
Eliana Neves Pedro Ferreira – CRAS II Betinha

Visões sobre a roda de histórias: como ela pode contribuir  
para o trabalho voltado às comunidades? 

Ao ouvir os profissionais dos CRAS e do CREAS que realizaram a roda de 
histórias, tivemos diferentes olhares para essa proposta enquanto uma 
metodologia de trabalho possível de ser incorporada no CRAS e no CREAS. 
 Houve ganhos, sobretudo no que diz respeito ao fortalecimento de vínculos 
com a comunidade e com os frequentadores desses equipamentos. Alguns dos 
entrevistados trouxeram informações valiosas sobre a região, outros, ao falarem 
de si, de sua história, vivências, dramas ou preferências, podem dar dicas 
importantes sobre suas necessidades e gostos, contribuindo para que as pessoas 
que trabalham nesses equipamentos possam ser mais assertivas em suas ações 
ao conhecer mais o público atendido e a identificar melhor as demandas. Foi o 
que nos apontou Antiela Cristine Carrijo Ramos – CRAS II Betinha, que afirmou 
que a roda possibilitou “o estruturamento de vínculos, conhecimento de histórias 
de vida, levantamento da demanda dos grupos, trouxe elementos para análise 
do processo grupal e fortaleceu a identidade social dos indivíduos”.
 Muitas vezes, ao entrarmos em um modo mais automático de 
funcionamento, podemos nos esquecer de como é importante reforçar 
nossos vínculos com a comunidade ou frequentadores que atendemos. Foi o 
que observou Alexandre Simões, depois de realizar a roda de histórias com 
os usuários do CRAS I Estação: “Com a prática da aplicação da metodologia 
de roda de histórias, pude ver quão importante ela pode ser para melhorar 
os vínculos com os usuários atendidos, podendo servir também para 
desencadear novos temas que precisam ser discutidos para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas do território atendido.”
 A sensação de ter o vínculo reforçado se deu tanto no que diz respeito 
à comunidade como um todo, já que ouvimos um grupo e suas histórias, 
passando a conhecê-lo melhor, nas individualidades que o compõem,como 
também possibilitou que se estreitassem os vínculos entre o profissional 
mediador da roda e cada um dos participantes da roda. Além disso, 
com esse olhar mais apurado, foi possível qualificar melhor ações e 
encaminhamentos. Foram essas as percepções de Lizandra Tereza Frasson, 
do CRAS II Betinha, e de Vandilene Maria Piga, do CRAS I Estação, que 
afirmou: “(A roda) criou vínculos entre o participante e o mediador, bem 
como entre os participantes; conseguimos fortalecer o grupo, conhecer a 
história de cada um, elaborar temas para trabalhar com os grupos, orientar 
se preciso, encaminhar para outros serviços se preciso”. 
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 Outro ganho que os profissionais 
sentiram foi que a roda contribuiu 
muito para que a escuta ficasse 
mais sensível, não só no momento 
da roda, mas para além dessa 
proposta. Foi o que chamou a 
atenção de Daniele Silva Vidal,  
do CRAS I Estação, segundo quem 
a roda favoreceu uma “empatia 
entre os integrantes do grupo 
ao conhecer a história do outro; 
contribuiu para a sensibilização 
e o fortalecimento do vínculo 
grupal; e também para trabalhar 
temas pertinentes aos objetivos 
do grupo, para a compreensão 
da necessidade de ouvir e saber 
escutar”. 
 Além de uma escuta mais 
sensível e atenta, a realização 
da roda também possibilitou 
que os registros nos prontuários 
abrissem mais espaço para aquilo 
que é trazido pelo público. Muitos 
profissionais relataram um cuidado 
maior em trazer falas das pessoas 
em seus registros, valorizando as 
experiências e histórias trazidas 
por elas, uma mudança muito 
concreta que altera não só o jeito 
de registrar os dados das pessoas 
atendidas, mas a compreensão 
daquela trajetória e o acolhimento 
que a instituição pode oferecer. 
Nesse sentido, Vanessa Godoy 
de Andrade Martins Pereira, do 

CRAS I Estação, afirmou: “Em 
atendimento social, passei a 
realizar o registro assim: a Sra. X 
informou, relatou, contou... são 
verbos usados no registro. Contou 
tal coisa sobre sua história de vida. 
Conseguimos compreender esse elo 
entre o que a pessoa contou sobre 
sua vida e quem ela é hoje”.
 Além desse olhar e escuta mais 
acurados para a comunidade, essa 
metodologia pode reforçar os laços 
de amizade entre os membros 
de um grupo, aproximando os 
frequentadores e possibilitando 
outros olhares para aqueles com 
quem convivemos. Foi o que 
puderam constatar Lilian de Cassia 
Oliveira, do CRAS I Estação, e 
Lesliane Ferreira Gomes de Souza, 
do CRAS II Betinha, que afirmaram, 
respectivamente, que a roda 
de histórias possibilitou “troca 
de experiência, vínculos, força 
para seguir o grupo (estrutural), 
inclusão, pertencimento”; e 
“conhecimento, pertencimento, 
vínculos, vivências, amizades”.
 Finalmente, outro aspecto 
que chamou a atenção de alguns 
profissionais foi que a roda de 
histórias deu espaço para que 
o público pudesse expressar 
seus sentimentos e vivências, 
participando de modo mais ativo 
na instituição, tal como observou 

Escuta ativa

Ouvir com atenção o que o outro tem para contar, procurando não só 
conhecer e valorizar sua história, fortalecendo vínculos, mas também 
utilizando aquilo que se escutou para subsidiar e dimensionar ações no 
contexto a ser trabalhado. Esses são os princípios da escuta ativa na 
metodologia da roda de histórias. 

Rosângela Maria Mortari Uchiba, 
do CREAS, que pode engajar os 
participantes na busca conjunta 
de soluções: “A roda descontrai, 
cria laços, empatia, busca soluções 
conjuntas, ajuda na construção 
de novas realidades.” Ainda em 
se tratando dessa participação 
mais ativa do público atendido, 
Antiela Cristine Carrijo Ramos, 
coordenadora do CRAS II Betinha, 
aponta para uma movimentação 
de posicionamentos e lugares 
ocupados pelos profissionais e 
público atendido, muitas vezes 
cristalizados em hierarquias: 
“Principalmente, nos grupos que 
desenvolvo, a aplicação da técnica 
roda de histórias auxiliou muito, 
pois lidamos com aquela questão 
hierarquizada de ‘eu sou a pessoa 
que palestra e elas são as ouvintes’. 
Mas na hora que eu me sento na 
roda junto com elas, a relação fica 
mais democrática e o diálogo flui 
de uma maneira mais igualitária.” 

Proporciona um 
momento de 
escuta qualificada 
onde aquele que 
fala expõe uma 
dificuldade ou uma 
potencialidade e dentro 
da história pode ser 
trabalho entre os 
técnicos os pontos 
de vulnerabilidade 
ou fortalecer uma 
potencialidade 
apresentada na 
história, o que torna  
a roda um instrumento 
de trabalho. 
(Anônimo)
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Em quais momentos é possível realizar uma roda de histórias? 

Depois de realizar a roda, além de refletir sobre a pertinência da metodologia 
do trabalho no contexto dos CRAS e do CREAS, os funcionários também 
fizeram considerações sobre as circunstâncias em que poderiam lançar mão 
dessa proposta em suas atividades. 
 Foram muitos as circunstâncias e os contextos em que se considerou 
que a roda de histórias poderia estar presente: na formação de um novo 
grupo na instituição; quando os vínculos estão começando a se constituir; 
qualquer que seja o momento, com os grupos com que já trabalhamos; 
quando quisermos discutir um tema específico, reforçar vínculos ou 
reaproximar os participantes; com grupos de adolescentes, pois a roda 
facilita a comunicação e o falar sobre si; com as famílias de adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa; com grupos de responsáveis por 
crianças em acolhimento institucional; com grupos de mães e bebês; quando 
for necessário abordar algum tema polêmico de projetos mais específicos; ou 
mesmo entre profissionais da instituição, para que se forme ou se fortaleça 
um senso de equipe entre os participantes da roda. 

Quais usos podem ser feitos a partir das histórias  
e conteúdos produzidos na roda? 

As histórias contadas em uma roda de histórias podem servir a muitos 
propósitos, tanto em aspectos individuais quanto coletivos. Quando 
consideramos uma história individual contada em uma roda, podemos 
cuidar mais de uma demanda apresentada por um participante específico, 
conversando com ele sobre essa necessidade, realizando encaminhamentos 
para profissionais da competência do assunto ou instituições especializadas, 
se for o caso. 
 No âmbito mais coletivo, pode-se identificar demandas para realização 
de oficinas ou atividades integradas aos projetos em andamento na 
instituição, fomentando também novas ações ou serviços a serem oferecidos, 
contribuindo para que se dê mais atenção aos usuários dos programas. 

Outras possibilidades para a roda de histórias

Roda de histórias do nome 

A partir da metodologia da roda 
de histórias, pode-se pensar em 
variações. Uma delas diz respeito 
à roda de histórias dos nomes, que 
é uma estratégia para um grupo 
que ainda está se constituindo, 
por exemplo. Nesse modelo, os 
participantes contam a história 
de seu nome: quem o escolheu, de 
onde veio, qual o sentido daquela 
escolha para aquela família – será 
que o nome remete a um parente, 
um amigo querido, uma pessoa 
importante? Em alguns casos, a 
história do nome pode ser a história 
de um apelido. 
 Essa proposta também permite 
a inclusão das famílias no processo, 
pois, ao contar a história do nome, 
conta-se também algo sobre quem o 
escolheu, a sua memória, o sentido 
que aquele nome teve para aquela 
pessoa. É um modo, portanto, de 
registrar a história de si e de outro. 
 Muitas vezes, a própria pessoa 
não sabe ao certo a história de seu 
nome, então será necessário que o 
participante pergunte a familiares 
sobre a história dessa escolha. 
É importante frisar que se trata 
mesmo da história do nome, que é 
única, singular, e não do significado 
genérico do nome. 

Histórias com figuras  
em um grupo de adolescentes

No CRAS II Betinha, a roda de 
histórias sofreu uma variação ao 
ser desenvolvida com um grupo 
de adolescentes, que montou, 
com recortes e figuras, a história 
que contariam na roda. Foi um 
apoio interessante, que ajudou os 
adolescentes a se soltarem um pouco 
mais. Segundo Juliana Renófio, 
monitora social, “muitos não tinham 
mais lugar para colar no papel e para 
outros havia espaços vazios. Fizeram 
roda no pátio e contaram sobre suas 
vidas e se desinibiram. Alguns até 
choraram”. 

Fortaleceu ainda 
mais os vínculos, 
os indivíduos se 
conheceram  
melhor, gerou 
pertencimento,  
se abriram, 
relatando a 
realidade de vida.
Juliana Renófio  
CRAS II Betinha
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A entrevista me fez reviver muita 
coisa. Me fez pensar em coisas do 
passado e do presente. Quando fala 
do passado, a gente se lembra de 
pessoas que não esquece. 

Debora Regina de Souza 
Entrevistada 

ATIVIDADE 

Entrevista de história de vida 

Uma das formas de registrar as histórias de vida é por meio da entrevista, 
que é uma prática de interação entre dois lados: quem conta e quem 
pergunta e ouve. Ao contrário de um interrogatório ou questionário, o que 
se busca é criar um momento de troca e diálogo entre as duas partes, sendo 
que o assunto da conversa é a história de vida de uma delas. Por isso mesmo, 
podemos dizer que a entrevista é um produto em coautoria do entrevistado e 
do entrevistador. 
 A entrevista de história de vida é um momento raro, até mesmo sublime, 
em que a pessoa pode se religar à sua memória e contar sua história, 
com ajuda de um entrevistador atento e respeitoso, que ajuda a pessoa 
entrevistada a puxar o fio de sua memória, deixando que a narrativa flua.
  Costumamos dizer que, para uma boa entrevista, é preciso saber conduzir 
as perguntas de modo a auxiliar a pessoa a organizar as lembranças que vêm 
à tona em uma narrativa própria, ouvindo uma história que muitas vezes está 
simplesmente guardada, pronta para ser contada. Cada pessoa entrevistada 
tem um ritmo próprio e um jeito particular de contar a sua história, aspectos 
que são tão importantes quanto o conteúdo narrado. Saber ouvir é também 
acolher esse ritmo e jeito de cada um ao contar a sua história. 
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Primeiro passo

O que e como é uma 
entrevista de história de vida? 

Para se ter uma ideia do que 
estamos falando em relação ao 
ritmo e jeito de contar de cada 
entrevistado, selecionamos alguns 
vídeos de entrevistados do Museu 
da Pessoa para que se conheçam 
suas memórias contadas em poucas 
palavras. Os vídeos foram editados 
a partir da história completa, 
referindo-se a um breve trecho da 
entrevista das histórias de vida do 
escritor mineiro Bartolomeu Campos 
de Queirós, da professora paulistana 
Esther Proença Soares e do também 
paulistano Gilberto Amatuzzi. Ao 
assistir aos vídeos, cujos links estão 
na bibliografia, observe como cada 
um tem seu jeito e um ritmo muito 
próprio de contar a sua história. 

Minha história na 
internet ajudou 
bastante, porque as 
pessoas que viram 
se encorajaram. Elas 
viram pela internet 
e eu compartilhei 
pelo WhatsApp. As 
vizinhas foram ver 
e comentaram. Foi 
bem bacana. Foi uma 
experiência para mim, 
pois tudo o que estava 
aqui dentro de mim 
saiu para fora. Minha 
filha assistiu e achou 
bem legal. Ela fala 
bem pouquinho, mas 
entendeu que a gente 
estava comentando dela.
Sirley Adriana dos Santos
Entrevistada

A entrevista é um momento único e 
muito pessoal, e é necessário cuidar 
para que o entrevistado esteja bem 
à vontade com o entrevistador. No 
entanto, por mais à vontade que 
possamos deixá-lo, nem sempre é 
fácil falar sobre si, elencar marcos, 
evidenciar rupturas, elaborar uma 
sequência na história. 
 Por isso mesmo, é muito 
importante elaborar um roteiro que 
facilite o desenvolvimento da história 
e que permita que o entrevistado 
se sinta livre para encadear os 
acontecimentos que deseja contar 
e, principalmente, descrever com 
bastante detalhes os episódios.
 Esse roteiro não é uma camisa de 
força, mas um norte. O diálogo deve 
acontecer com naturalidade, assim 
as perguntas vão surgindo a partir 
daquilo que o entrevistado conta.
 O roteiro é uma sequência 
de perguntas elaboradas pelo 
entrevistador (ou pelo grupo), que o 
ajuda a preparar-se para a entrevista. 
Não deve ser entendido como um 
questionário rígido, mas como um 
guia para estimular o entrevistado.

 Outro cuidado que devemos 
ter ao elaborar o roteiro é a forma 
como fazemos as perguntas ao 
entrevistado. Será que existem 
perguntas melhores do que outras? 
Certamente. Se desejamos  
que o entrevistado nos conte 
detalhes, recuperando cenários  
e episódios de sua história, é 
preciso que as perguntas o ajudem 
nessa construção. Vamos ver quais 
perguntas podem ajudar mais  
e quais não ajudam tanto  
esse processo. 

Temas que podem estar 
presentes nas perguntas  
do roteiro:

• ORIGEM
• INFÂNCIA
• JUVENTUDE
• VIDA ADULTA
• TRABALHO  
   OU PRINCIPAL ATIVIDADE

Segundo passo

Construção de roteiro para uma 
entrevista de história de vida

Nove passos importantes para a realização da entrevista
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Perguntas que ajudam

DESCRITIVAS 
Recuperam detalhes envolventes.

P: Descreva a casa da sua infância.
R: Era uma casa de dois andares. Tinha um quintal 
grande, com uma mangueira. Também tinha um muro, 
de onde a gente ficava olhando a casa do vizinho. Me 
lembro de um casamento lá em que só a minha irmã 
mais velha foi convidada. Eu fiquei sentadinha no muro 
dizendo: “Tá gostoso o olho de sogra? Traz um para mim!” 

DE MOVIMENTO 
Ajudam a continuar a história. 

P: O que você fez depois que saiu de casa? 
R: Eu precisava arranjar um trabalho e consegui emprego 
lá no Cine Marabá. Não tinha mais a cobertura dos meus 
pais, então eu precisava me virar. Naquela época não era 
muito difícil arrumar trabalho.

AVALIATIVAS 
Provocam momentos de reflexão e avaliação. 

P: Fale um pouco do que você sentiu quando chegou à 
cidade grande. 
R: Ah, foi uma coisa assim esquisita. Porque eu queria vir 
e foi muito tempo dentro do ônibus de lá até aqui, foram 
três dias e duas noites. Quando cheguei, achei tudo uma 
imensidão, fiquei com medo. O ônibus rodando dentro da 
cidade e parecia que não acabava nunca, aquele monte 
de prédio, aquele monte de coisa. 

Perguntas que atrapalham 
 

INDUTIVAS
Levam o entrevistado a dar uma resposta que já está na pergunta.

P: A cidade em que você nasceu era bonita?
R: Era, era muito bonita.

GENÉRICAS
Estimulam respostas genéricas, sem histórias.

P: Como foi sua infância?
R: Foi boa, foi ótima.

COM PRESSUPOSTOS
Propiciam respostas meramente opinativas.

P: O que você acha da situação atual do Brasil?
R: Acho que estamos melhorando, mas ainda temos  
muito que crescer.

PURAMENTE INFORMATIVAS
Podem desconcertar o entrevistado e interromper  
sua narrativa.

P: Antes de você continuar essa história, qual era o nome  
da praça em que vocês jogavam bola?
R: Rapaz, o nome da praça? Nem me lembro.

COM JULGAMENTO DE VALOR 
Atendem apenas a hipóteses e anseios do entrevistador.

P: Você não acha que deveria ter feito algo?
R: Não, porque eu não podia. Você não entende, porque  
não viveu aquela época, os tempos eram muito difíceis.
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Terceiro passo

Elaboração de um roteiro de 
entrevista de história de vida

Observando os temas, as perguntas 
que ajudam e atrapalham e os vídeos 
assistidos, é hora de construir um 
roteiro de entrevista, procurando não 
fazer tantas perguntas, para não 
ficar muito exaustivo. 
 Roteiro pronto, sugerimos que 
você escolha algumas perguntas 
e entreviste um colega para que 
possa não apenas treinar, mas 
também se experimentar no papel de 
entrevistador. 

Quarto passo

A escolha do entrevistado 

Potencialmente, todas as pessoas 
têm histórias que merecem ser 
preservadas. Mas é praticamente 
impossível registrar a história 
de todos de uma comunidade. 
Como, então, definir quais serão os 
entrevistados?
 Essa seleção inclui a definição 
de critérios: que memória queremos 
registrar? Essa reflexão nunca é 
“natural” ou “neutra”: ela sempre 
envolve negociação e prevalência 
de valores, visões de mundo e 
motivações. 

 O levantamento de entrevistados 
pode ser realizado de muitas maneiras. 
Em geral, levantam-se muito mais 
nomes do que o número de pessoas 
que serão efetivamente entrevistadas. 
 O importante é definir critérios de 
escolha dos entrevistados, atentando 
para a diversidade de registros. 
Será que a idade seria um critério? 
Ter nascido ou não no município? A 
profissão? Gênero? Etnia? O público 
atendido pelo CRAS e CREAS?  
Os participantes de uma ONG?  
Os voluntários de uma instituição?
 As escolhas terão o objetivo de 
garantir a profundidade e a diversidade 
de assuntos e enfoques desejados. 
Sendo a história uma narrativa e 
os entrevistados os autores dessa 
narrativa, quanto mais diversos, mais 
rico será o resultado.

 

Quinto passo

Preparativos da entrevista

Ao realizar a entrevista de história 
de vida, não podemos deixar 
de considerar a importância de 
socializar essa narrativa. Quer dizer, 
de disponibilizá-la para consulta 
de outras pessoas e também de 
transformá-la em produtos (filme, 
livro, catálogo, cartões-postais, 
entre outros) que possam circular 
entre diversas pessoas.  

 Para tanto, é importante organizar 
as informações objetivas (dados 
pessoas, imagens, documentos) sobre 
a pessoa entrevistada, cuidando 
para que todo o material esteja 
identificado e seu uso autorizado. 
 A história de cada pessoa, 
grupo ou instituição diz respeito 
à história de toda a sociedade. 
Dessa forma, vale garantir que um 
conteúdo socialmente produzido seja 
socialmente apropriado. Por isso, 
deve-se garantir o acesso público e o 
amplo uso das narrativas históricas. 

GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA
 
Certamente, o momento da entrevista 
por si só pode ser muito significativo 
para os envolvidos. Entretanto, 
para construir história, é essencial 
o registro do depoimento. Apenas 
assim a narrativa produzida poderá 
se manter no tempo, ser processada 
e acessada pelos outros. A forma de 
garantir o registro integral da fala do 
entrevistado é a gravação em áudio 
ou vídeo. Para que uma entrevista 
seja bem-feita e cumpra seu papel 
de fonte histórica, não basta apenas 
um bom roteiro de perguntas e 
competência na condução do 
depoimento: também é preciso que a 
gravação apresente qualidade. 
 É possível fazer gravações simples, 
com estrutura reduzida, mas que 
tenham qualidade. O equipamento 

essencial é uma câmera de vídeo ou 
um gravador (de preferência digital) e 
o local da entrevista deve ter o mínimo 
de ruído possível, inclusive com os 
celulares desligados. 
 
FOTOS, DOCUMENTOS E OBJETOS 

Além da entrevista, as fotos, os 
documentos e os objetos pessoais 
também são valiosos portadores 
da memória. Não se trata somente 
de ilustrar a entrevista, mas sim de 
complementá-la e enriquecê-la.  
Dessa maneira, em torno do 
entrevistado forma-se um acervo. 
 O acervo pessoal pode ser toda 
foto, documento, ilustração ou 
objeto que o entrevistado preserve 
como parte da sua história. A 
escolha do que é ou não significativo 
para ilustrar sua trajetória sempre é 
do próprio entrevistado. Entretanto, 
ele pode ser incentivado a considerar 
imagens, documentos ou objetos 
menos convencionais como parte 
de seu acervo: uma medalha, um 
brinquedo, um passaporte, um 
bilhete de despedida, um retrato 
de formatura, a foto da mãe 
cozinhando, entre outros. 
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Sexto passo
  

Saber sobre as condições para uma boa entrevista 

A POSTURA DO ENTREVISTADOR

Cada entrevistado não é entendido 
como uma mera fonte de 
“informações” sobre o assunto, 
mas, sim, como uma pessoa que 
de alguma maneira vivenciou um 
pedaço daquela história.
 Nesse sentido, sua narrativa  
de vida é, em si mesma, a principal 
fonte que se quer coletar. É muito 
importante que o grupo sinta 
curiosidade e respeito  
pelo entrevistado.
 O entrevistado é o autor 
principal da narrativa. É ele quem 
deve determinar o ritmo, o estilo  
e o conteúdo da sua história.
 No entanto, o sucesso da 
entrevista depende muito do 
entrevistador. É importante 
refletir sobre alguns pontos 
acerca do papel e da postura do 
entrevistador:

 AUTORIA
 A entrevista surge da interação 
entre entrevistado e entrevistador. 
Cabe ao entrevistador um papel 
ativo na produção da narrativa. 

 RESPEITO
 A entrevista é um momento 
solene, até mesmo sagrado, no qual 
o entrevistado está eternizando 
sua história e o entrevistador 
participa da construção de um 
documento histórico. É importante 
preparar um ambiente acolhedor 
para garantir que o entrevistado se 
sinta tranquilo e, acima de tudo, 
ouvir com atenção a sua história. 
Quando o entrevistado é idoso, há a 
tendência de infantilizá-lo, e é muito 
importante não adotar essa postura. 

 RECEPTIVIDADE
 O roteiro é apenas um estímulo. 
É necessário estar totalmente 
disponível, ser curioso. As melhores 
perguntas surgem da própria história 
que está sendo contada.

 SABEDORIA
 O entrevistador nunca deve julgar 
o entrevistado, exigir atitudes, discutir 
opiniões ou cobrar verdades e precisão 
histórica. O objetivo da entrevista é 
registrar a experiência pessoal que o 
entrevistado tem dos acontecimentos 
e não uma verdade absoluta.

 HUMILDADE
 O diálogo tem como foco o 
entrevistado. O entrevistador não 
deve pressupor que o entrevistado 
possui os mesmos valores e conceitos 
que ele. 

 EMOÇÃO
 O papel do entrevistador é 
estimular e auxiliar o entrevistado 
na construção da história que ele 
quer contar. O entrevistador não é 
um psicólogo. Não deve procurar 
subentendidos, não ditos. Isso não 
impede que ele também se emocione 
com a história do entrevistado. 

 RITMO PRÓPRIO 
 Cuidado para não interromper a 
linha de raciocínio do entrevistado, 
mesmo que ele fuja do assunto da 
pergunta. O entrevistador só deve 
interferir quando for realmente 
necessário, seja para retomar o fio 
da meada, seja para ajudá-lo  
a continuar. 

 ATITUDE
 O corpo, os olhos, os movimentos 
fazem parte do diálogo e influenciam 
a construção da narrativa. É 
necessário estar atento. Cuidado 
para não demonstrar impaciência ou 
desinteresse, bocejando ou olhando 
o relógio. 

 FOCO
 O entrevistador deve priorizar 
a narrativa, as histórias. Não deve 
deixar o entrevistado perder-se em 
comentários e opiniões genéricas.

Minha filha viu o vídeo  
e leu a história e disse: 
– Não podia falar que  
o pai era ruim! 
Mas eu falei a verdade. 
Ele era ruim mesmo.  
Eu não menti. Eu contei 
minha vida desde a 
infância até hoje. 
Nair Aparecida Alves
Entrevistada
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Sétimo passo

Realizando a entrevista

Agora é hora de colocar tudo o que aprendeu em prática, criando um 
ambiente de acolhimento e naturalidade, realizando a entrevista com  
alegria e segurança.
 É importante também não se esquecer de registrar a história dos objetos 
levados pelo entrevistado, pois esse pode ser um importante momento para 
que novas memórias sejam evidenciadas. 

Agradecimento 

Além de um agradecimento pessoal, a entrega de uma cópia da 
entrevista (texto escrito, uma cópia da gravação em vídeo ou áudio) é 
um reconhecimento por sua participação e uma estratégia para que 
o entrevistado se conscientize da importância de sua história e dos 
desdobramentos que ela pode ter ao ser integrada às histórias de sua 
comunidade e da sociedade como um todo.

Oitavo passo

Organização do acervo produzido

Após a entrevista, é importante produzir uma síntese da história contada 
pelo entrevistado. Esse material poderá servir para a edição e elaboração  
do texto final.

Produção de textos
 
As histórias de vida gravadas podem ser transformadas em texto para 
garantir seu maior alcance e uso. Na versão escrita, uma entrevista pode 
ser aproveitada em diferentes produtos, como livros, material educativo, 
exposições e publicação na web. 

Nono passo

O produto final

A escuta e divulgação dessas histórias de vida têm o potencial de revisão dos 
valores e das percepções das comunidades por elas próprias e pelos que se 
envolvem nessa escuta, além da qualificação do vínculo entre profissionais da 
área de assistência social e pessoas das comunidades atendidas nos CRAS e 
CREAS do município. Nessa perspectiva, a organização do acervo produzido 
e sua socialização passam a ser elementos estruturantes que dão sentido à 
concepção de que a história de vida de cada um é tão relevante a ponto de 
ser patrimônio de um museu.
 Sendo o Museu da Pessoa um museu aberto e colaborativo, que 
transforma histórias de vida em fonte de conhecimento, compreensão e 
conexão entre pessoas e povos, as histórias de vida dos entrevistados foram 
reunidas na coleção “CRAS e CREAS – Histórias de ouvir e contar”, e hoje 
não só são parte do acervo, como estão publicadas aqui neste livro, para 
que você possa conhecer, se identificar, se emocionar e se deleitar com 
essas memórias. 

Contei pra um par de 
gente. Nem sei como 
eu contei tanto na 
entrevista.
Anesio Biancon
Entrevistado

Minhas filhas são 
casadas e moram na 
Finlândia. Quando elas 
ligarem, eu vou contar 
e falar pra elas entrarem 
na internet.
Alzira de Oliveira
Entrevistada
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O que a gente viveu é uma coisa, 
mas a gente colocar pra fora e para 
outras pessoas é diferente.  
As pessoas não sabem o que a 
gente já passou e, contando a 
história, elas nos conhecem melhor. 
Os irmãos, as netas assistiram ao 
vídeo e leram a história e gostaram 
muito. Os irmãos lembram do que 
passamos, as netas não sabiam tanto 
da minha história. Minha neta de 
11 anos disse que ficou tão feliz de 
gravar uma entrevista para a festa 
do dia das avós na escola, porque 
agora ela conhecia minha história de 
doméstica, do trabalho na roça e da 
viuvez com 4 meses.
Antonia Pegorer da Silva
Entrevistada 

Um ano depois...  
Faz tempo que a gente cultiva 
A mais linda roseira que há 
Chico Buarque, “Roda Viva”

O tempo passa, mas a experiência de contar a história 
de vida permanece forte. Foi o que disseram os 
entrevistados dos CRAS e do CREAS em Santa Cruz do 
Rio Pardo, ao se reencontrarem para falar sobre o que 
foi vivido a partir dessa experiência. A partir das falas, 
observamos como contar a história de vida possibilitou 
reflexões pessoais e permitiu a socialização da história 
de vida entre familiares e grupos de convivência. 
Uma experiência significativa, que pode nos ajudar 
a “entender as tramas de que fazemos parte”, como 
afirmou o educador Paulo Freire ao ser entrevistado  
pelo Museu da Pessoa. 
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Eu me senti bem porque,  
pelo menos, a gente põe pra fora  
o que guarda há tanto tempo, né?! 
Porque, se você guarda,  
só guarda pro cê...
Alzira de Oliveira
Entrevistada 

As histórias de vida 
DOS ENTREVISTADOS



Anésio Biancon, senhor de 79 anos, é baixinho, invocado, inteligente e 
curioso. Tem uma história de vida parecida com a de muitos de sua idade.  
Nasceu na Fazenda União, em Santa Cruz do Rio Pardo, e teve uma infância 
difícil: morava na fazenda onde, desde pequeno, ajudava os pais tirando 
leite e trabalhando na lavoura de café. Teve três irmãos, dois homens e 
uma mulher, mas só a caçula está viva. O que ele gostava de fazer quando 
era criança? Brincava com os irmãos nadando no ribeirão, jogando bola 
e caçando com estilingue. Brincadeiras de menino da roça. Estudou até o 
terceiro ano da “escola do sítio” e todos os dias andava uns dois quilômetros 
para chegar. Era um esforço! Pela caminhada e porque ele não gostava de 
estudar. Anésio, imagine, não se considerava inteligente.

Pelados no caminho do baile 

Na juventude, seu Anésio teve algumas 
namoradas. Foi largado por algumas 
delas, largou de outras, e assim 
foi vivendo suas histórias de amor. 
Gostava muito de bailes, apesar 
de não dançar lá muito bem. Seu 
Anésio era o mais novo da turma, 
sendo sempre acompanhado de seu 
irmão e primos.  O caminho até o 
baile podia se transformar em uma 
aventura. Quando chovia, como eles 
moravam em uma fazenda e os bailes 
aconteciam em outra e não poderiam 

A jornada  
do Seu Anésio: 
    CAMINHÃO, 
    PANDEIRO 
    E TRIÂNGULO

chegar todos sujos de lama na festa, 
eles tiravam a roupa, guardavam 
em um saquinho e atravessavam o 
cafezal pelados, só com o “botinão”. 
Quando chegavam perto do baile, 
se lavavam no cocho dos animais e 
se trocavam, colocavam o saquinho 
na cobertura do cocho e iam para 
o baile. Quando acabava o baile, 
passavam pelo cocho, tiravam a 
roupa, que era guardada de novo 
no saquinho e eles, mais uma vez 
pelados, voltavam para casa. 

Dirigir era seu sonho 

Seu Anésio, desde pequeno, queria aprender a dirigir. Enquanto trabalhava na 
lavoura de café, ficava observando o vizinho trabalhar com o trator. Era tanta 
a vontade que, quando fez amizade com ele, logo pediu para que o ensinasse 
e, assim que aprendeu, passou a trabalhar com trator fazendo transporte 
de milho de um sítio para outro. E como realmente gostava muito de dirigir, 
depois desse trabalho, virou motorista de caminhão transportando material 
de construção e cana-de-açúcar. 

Mudanças à vista

Quando decidiu ir embora para São 
Paulo, ficou na casa de uns primos 
em Guarulhos. Lá dormia em uma 
cama desmontável embaixo de uma 
mesa. Não foi por muito tempo. 
Resolveu seguir sua jornada, indo 
para São Paulo, com o pensamento 
de que lá ninguém o conhecia e, por 
isso, podia até ser varredor de rua. 
Mas a sina foi outra. Conseguiu um 
emprego de ajudante geral em uma 
empresa de móveis. Mas não é que o 
caminhão voltou a fazer parte de sua 
vida? Um dia, na falta do motorista 
que trabalhava na empresa, o patrão, 
sabendo que ele dirigia, pediu que 
fosse fazer entrega de móveis por São 
Paulo. Não foi fácil. Cidade grande e 
desconhecida, seu Anésio ficou com 
medo e, de rua em rua, foi parar lá 
na Avenida Paulista. Quando voltou 
para a empresa “tremia como vara 
verde.” As mudanças continuaram 
a acontecer: trabalhou também 
em Angra dos Reis, no Rio de 

Janeiro, em uma pedreira, com um 
caminhão basculante que o primo 
havia comprado. 
 Estava tudo muito bem, até 
que o primo resolveu vender o 
caminhão e seu Anésio se viu de 
novo em São Paulo. Desta vez, 
trabalhando com perua escolar, 
transportando crianças pequenas 
que o chamavam de tio ou avô. Seu 
Anésio gostava disso! Mas, como a 
mudança parecia até então uma 
constante em sua vida, conseguiu 
outro emprego, no qual ganhava 
mais e se tornou entregador 
de marmitas no aeroporto 
de Guarulhos. Os ventos das 
mudanças cessaram por um tempo 
e seu Anésio ficou nesse emprego 
por dez anos. Deixou esse trabalho 
por pressão da família, que dizia 
que São Paulo era muito perigosa 
e que, se fosse para trabalhar e 
arranjar o que comer, ele poderia 
fazer isso em sua cidade mesmo. 
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O retorno às origens 

Na volta, já instalado de novo em Santa Cruz, trabalhou com panfletagem 
para um político que havia prometido que, se ganhasse a eleição, lhe daria um 
emprego, mas o político perdeu e ele acabou ficando sem emprego. Depois 
trabalhou em uma empresa em que dirigia para engenheiros. Ali “andava como 
gente”: arrumadinho e limpinho, mas a empresa foi para outro estado e ele 
não quis acompanhar. Aposentou-se como ajudante geral de um auto posto de 
rodovia, mas se lamenta de não ter aposentado como motorista. 

O pandeiro e o triângulo, 
outras paixões

Seu Anésio não se casou oficialmente, 
teve uma companheira que pegava 
muito no seu pé e o relacionamento 
não deu certo, e ela ainda queria 
ficar com a casa que ele tinha 
comprado com “inquilino dentro”, 
quando morava em São Paulo.  
Ficou sozinho por dez anos, limpava, 
cozinhava, lavava algumas roupas, 
não todas, pois, as de domingo,  
sua irmã fazia questão de lavar. 
 Além da paixão por dirigir,  
seu Anésio tem outra paixão, que é 
tocar pandeiro. Aprendeu nos bailes 
em que ia pedindo para tocar e,  

assim, foi se aperfeiçoando e até 
fazendo performances. Tocou em 
bailes, carnavais e folias de reis. 
Também toca o triângulo que 
aprendeu com os nordestinos que 
tocavam na Praça da Sé. Seu Anésio 
mora com a Maria José há cinco 
anos e eles frequentam o centro de 
convivência para idosos Reviver, ele 
há mais tempo do que ela.  
No Reviver, ele gosta dos passeios, 
de jogar dominó com os amigos e, 
claro, de tocar o seu triângulo e o seu 
pandeiro nas festas e nos eventos 
para idosos.  

Toninha 
Pegorer 
    NAS VOLTAS 
    DA VIDA

Antonia Pegorer da Silva, 74 anos, nascida na Fazenda Água das Pedras,  
em Santa Cruz do Rio Pardo, é filha mais velha de onze irmãos. Sua infância 
foi sofrida, pois teve que trabalhar muito cedo. Nunca teve uma boneca 
fabricada: brincava com os irmãos com bonecas feitas com sabugo de milho 
e com boizinho feito de buchinha. Toninha se lembra de que, no Natal, os 
pais não tinham dinheiro para comprar presentes, por isso o pai pegava os 
sapatinhos velhos e os deixava brilhando, como presente. 

Uma infância  
de muito trabalho

Quando tinha 6 anos, Toninha 
mudou-se com a família para o 
Paraná, onde seu pai trabalhava 
como sapateiro. Certa época, ele 
começou a ficar muito doente, 
com uma depressão profunda 
e passou a trabalhar em casa. 
Toninha o ajudava, levando para 
casa o material que ele precisaria 
para trabalhar, em um carrinho 
junto com o irmão mais novo. Por 
conta do trabalho, Toninha não 
completou o quarto ano primário. 
Nessa época, já era doméstica e 
tinha que deixar a cozinha em ordem 

antes de ir para a escola. Com isso, 
sempre chegava atrasada, levava 
bronca da professora e se sentia 
muito humilhada, pois a professora 
chamava sua atenção na frente das 
outras crianças. Acabou saindo da 
escola e seguiu trabalhando. 
 Foi secretária dos 14 aos 17 anos 
num consultório dentário, ainda lá 
no Paraná. Mas, quando a doença 
do pai piorou, Toninha e sua família 
retornaram para Santa Cruz, 
voltando a viver na fazenda que era 
do seu avô. Nessa época, Toninha 
passou a trabalhar na roça cortando 
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cana, acompanhando as primas 
que já tinham essa função. E por 
ali passou os últimos anos de sua 
juventude e o início da vida adulta, 
permanecendo na fazenda dos 17  
até os 25 anos de idade. 
 Ao longo da juventude, quando 
ainda morava no Paraná, teve 
muitas amigas, com as quais se 
reunia em sua casa para conversar, 
iam ao cinema e festas de igreja. 
Na fazenda, a vida ficou mais difícil, 
já que não havia tanta diversão. 
Toninha e sua família iam para a 
cidade somente na Páscoa ou no 
Natal, e a viagem não era fácil: 
acontecia em cima de caminhão! 

Casou-se e mudou

Toninha namorou seu marido a distância por cinco anos; ele era de Santo 
André, vinha nos fins de semana para vê-la. Casou-se com 25 anos e foi 
morar em Santo André, teve dois filhos, Vânia e Robson. Tudo ia bem, até que 
ela ficou viúva com apenas quatro anos e meio de casada. Seu marido morreu 
em um acidente com caminhão. A menina tinha 3 anos e meio e o menino, 
4 meses. O jeito foi voltar para Santa Cruz, morando novamente na fazenda 
com os pais. Buscando reorganizar a vida, começou a costurar e a dar aula 
de corte e costura, ficando na fazenda por dez anos. Quando recebeu o 
seguro do acidente do marido, comprou uma casa na cidade, sempre muito 
amparada por seus pais. 

A vida se renova  
e traz outros desafios 

Na cidade, Toninha fez de tudo 
um pouco. Costurou, vendeu 
catálogos de porta em porta, 
revendeu roupas que comprava 
em São Paulo. O estudo não lhe 
fez falta, pois ela aprendeu a fazer 
suas porcentagens e se virava 
bem nas contas. Depois de um 
tempo, Toninha se casou com o 
Joaquim, que já era conhecido 
seu. Os dois namoraram por nove 
meses e casaram-se só na igreja. 
Com o casamento, mais mudanças 
à vista: ela foi morar com os 
filhos e o marido em Osasco, que 
era a cidade do Joaquim. Tudo 
caminhava bem; às vezes, era mais 
difícil, por causa do ciúme que 
a filha tinha de Joaquim, mas o 
desejo que o filho sempre teve de 
ter um pai amenizava a situação. 
 No entanto, vieram tempos 
piores. Joaquim ficou doente e eles 
voltaram a morar em Santa Cruz 
ao descobrirem que ele estava com 
câncer. E a roça recebeu Toninha de 
novo. O casal passou a trabalhar no 
sítio do pai de Toninha, cuidando 
da horta e vendendo leite, mas 
o marido doente não conseguiu 
trabalhar por muito tempo. O jeito 
foi mudar novamente o rumo. 

 Abriram bar e mercearia na 
garagem de casa e, com esse 
trabalho, ficaram por alguns anos, 
até que Joaquim não resistiu à 
doença e faleceu. Viúva novamente, 
Toninha vendeu o comércio. 
 Atualmente, ela faz crochê e 
frequenta o Reviver há dez anos. 
Toninha ama o que faz. Gosta muito 
de dançar e vai a bailes com as 
amigas que fez no grupo. É uma 
mulher bonita, vaidosa e já foi 
rainha do Reviver e do CCI, Centro 
de Convivência do Idoso. Por causa 
de sua elegância, Toninha desperta 
ciúmes em outras mulheres, coisa 
que ela não gosta nem um pouco. O 
mais importante para ela é a família: 
sua mãe que está com 94 anos e de 
quem ela ajuda a cuidar, os irmãos, 
os filhos e os netos, além também 
das boas amizades. Por tudo que 
viveu desde a infância, sofrimentos, 
necessidades, diz que tudo valeu a 
pena, tudo foi aprendizado, com 
Deus sempre em sua vida. Não tem 
sonhos para realizar: “Na minha 
simplicidade eu tive o que me 
preencheu.”  
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Cidinho e  
seu sonho: 
    DISTRIBUIR 
    BRINQUEDOS 

Aparecido de Jesus Ribeiro, o Cidinho, como é conhecido, nasceu em  
27 de outubro de 1978. Desde a infância, sempre foi bastante bagunceiro, 
gostava de caçar passarinho e de pescar. Tem seis irmãos, sendo um deles 
de criação. Mora na Divineia desde criança e tem muitas lembranças desse 
lugar. Sua relação com os irmãos sempre foi muito boa e, quando faziam 
arte, apanhavam todos. Não havia água, luz e asfalto na Vila Divineia e, 
quando queria assistir televisão, ia sempre na casa do seu Gumercindo.  
Ele abria a janela da sala e todos sentavam-se do lado de fora para assistir.  
Quando criança, sempre passou por apuros no rio Pardo, mas nunca deixou  
de atravessá-lo por causa disso.
 Sua infância foi difícil, pois ajudava o pai no sítio em que ele trabalhava: 
acordava cedo, ia tirar leite da vaca e abrir a porteira para os bois. Mas não 
deixava de ir à escola. Frequentou o ensino fundamental na Escola Maria José 
Rios e sua professora preferida era a dona Antônia Brasque, que o ajudava 
muito e por isso nunca a esqueceu. 
 Em casa, sempre foi menino obediente. Casou-se com 18 anos e tem três 
filhos, além da menina que está a caminho. Como pai, faz tudo o que pode 
pelos filhos.

A alegria do carnaval

Cidinho gosta muito do carnaval. 
Participar dessa festa é uma forma 
de se aproximar de seus amigos. 
A primeira vez que foi a um desfile 
de carnaval foi a convite do amigo 
Jarbinha. Nem deu tempo de ensaiar 
muito: quando se deu conta, já 
estava desfilando na bateria. 

Nem sempre a vida é festa

Cidinho tem muitos amigos queridos, 
mas considera que o melhor deles 
é Deus; sente falta de um amigo 
muito especial que faleceu há pouco 
tempo, em um acidente de moto. 
Cidinho tinha uma relação de irmão 
com esse amigo e espera que ele 
esteja em um bom lugar. 

Mas é sempre possível sonhar

Cidinho gosta de participar da corrida 
de boia realizada todos os anos em 
Santa Cruz do Rio Pardo. A corrida 
consiste em descer o rio em uma 
boia feita de pneu de trator ou de 
caminhão. É realmente uma delícia, 
mas pode dar alguns sustos, também. 
Certa vez, Cidinho passou um apuro 
danado, pois enroscou-se num 
paredão e demorou para sair dali. 

 Atualmente, Cidinho possui uma 
bicicletaria e, sempre que pode, ajuda 
as crianças, seja arrumando um pneu 
ou até mesmo conseguindo uma 
bicicleta.  Certo dia, quando estava 
andando por aí com sua bike, no bairro 
Vila Oitenta, uma senhora o chamou 
pelo nome e disse que gostaria de doar 
duas bicicletas para crianças carentes. 
Com isso, Cidinho conseguiu realizar o 
sonho de duas crianças. 
 Para Cidinho, representar “João 
Nervoso” no teatro Fala Vila é uma 
grande honra, pois o seu maior 
sonho era justamente fazer o papel 
de um representante da vila. Foi 
através do teatro que conheceu 
pessoas especiais que trabalham 
no CRAS de Santa Cruz do Rio 
Pardo, onde também ajuda, aos 
domingos, no café da manhã na 
vila, procurando oferecer um café 
digno para as crianças. Quando se 
torna difícil conseguir as doações, 
ele e sua mulher compram o que 
é preciso para o café. Seu maior 
sonho é conseguir comprar uma 
Saveiro, encher de bonecas e bolas 
e distribuir para as crianças da vila. 
O que mais o agrada é oferecer 
o pouco que tem para fazer as 
crianças felizes.

5554 HISTÓRIAS DE OUVIR E CONTARAS HISTÓRIAS DE VIDA DOS ENTREVISTADOS



O QUE O VENTO  
ME TROUXE?  
     A história  
     de Nair 

 – “Filho, onde você vai? 

– “Mãe, sou como uma folha seca e vou aonde o vento me levar”.

Nair é uma mulher que aprendeu com o sofrimento. Sua infância não foi 
ruim, mas, quando ela tinha 6 anos, seus pais se separaram e ela foi morar 
com a mãe e os avós maternos. Tem três irmãos do primeiro casamento de 
sua mãe e, do segundo casamento, tem uma irmã. Foi uma criança com 
poucos amigos e considerava como amigas suas tias: Maria, Vera e Ivone. 
Suas brincadeiras favoritas eram passar esmalte nas unhas, se maquiar, fazer 
bonecas de milho verde, pular corda e jogar amarelinha.
 Nair morava em uma casa de três cômodos, na cidade de Santa Cruz do 
Rio Pardo, na Vila Oitenta. Sua mãe colocava do lado de fora da casa quatro 
tijolos para fazer um fogão para cozinhar. Passaram por muitas dificuldades, 
mas sempre receberam ajuda de parentes, nunca faltou comida. 
 Quando menina, Nair era muita briguenta. Na escola, saía na hora do 
recreio para ir ao serviço de sua mãe, pois não gostava de estudar e acabou 
abandonando cedo os estudos, na quinta série. Aos 9 anos de idade, ia com 
sua avó ao trabalho. Lá havia uma casa com rodapés muito brancos,  
e a avó sempre pedia para Nair limpá-los, o que ela fazia de joelhos. 

Os desafios da vida 

Começou a ganhar dinheiro com seu 
trabalho de babá, que ela adorava! 
Cuidava de uma criança, a quem 
ensinava muitas brincadeiras, tais 
como panelinhas, pintar as unhas 
da boneca, entre outas. Aos 15 
anos de idade foi trabalhar em um 
restaurante, onde lavava louças e 
verduras. Ali, conheceu seu marido, 
que tinha 28 anos e trabalhava na 
borracharia ao lado do restaurante. 
Iniciaram o namoro e quando ela 
tinha 17 anos, casaram-se. Dessa 
união, teve um filho chamado 
Welton. Porém quando seu filho 
tinha um 1 ano e 45 dias, seu marido, 
trabalhando como caminhoneiro, 
morreu em um acidente de trânsito. 
 Depois de seis anos do 
falecimento de seu marido, Nair 
começou a namorar e engravidou 
de Wellington Fabricio, seu segundo 
filho, que veio a falecer com 24 anos 
de idade, devido ao uso de drogas. 
No dia de sua morte, disse à mãe 
que se sentia como uma folha seca 
e iria aonde o vento o levasse. Este 
acontecimento foi um marco na vida 
de Nair, pois foi a partir disso que se 
entregou ao álcool, inaugurando um 
período muito difícil em sua vida. 
 Seu primeiro filho, Welton, 
hoje está preso em São Paulo por 

tráfico de drogas. Situação muito 
complicada, mas Nair está dando 
graças a Deus, pois dessa maneira 
o filho está seguro. Nair não foi 
visitá-lo, pois quer que o filho, com o 
sofrimento, crie juízo. 
 A senhora Nair trabalhava muito  
e não teve tempo de cuidar dos 
filhos; quando percebeu que eles 
estavam usando drogas, já era tarde 
demais. Sempre tiveram uma vida 
simples, mas nunca lhes faltou nada. 
 Nair tem mais uma filha, 
Karolina, de 14 anos, que foi fruto 
de um relacionamento passageiro. 
Karolina sempre foi criada a “pão 
de ló” e é a menina do seu coração. 
Nair conta que sempre desejou ter 
uma menina e a teve aos 39 anos. 
Com a perda do filho, enfraqueceu 
no sofrimento e começou a beber 
exageradamente, mas acreditava 
que, quando quisesse parar, 
conseguiria. Procurou ajuda de 
um psiquiatra, mas não tomou 
a medicação. Uma vez, muito 
bêbada, quis bater em sua filha 
Karolina e a adolescente procurou 
o Conselho Tutelar, sendo abrigada 
no Educandário O Lar da Criança, 
por aproximadamente um ano. 
Vendo sua situação, Nair continuava 
a beber, chegou a pesar 35 quilos. 
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Nessa época, os familiares a 
internaram em Adamantina, cidade 
em São Paulo, sem ela saber: foi 
dormindo e acordou lá. Quando 
chegou no hospital, colocaram-na 
em uma cadeira de rodas e ela 
achou estranho aquele lugar. A cada 
porta que passava, ouvia o barulho 
de fechadura sendo trancada. A 
senhora Nair não aguentava mais 
andar, tremia muito, não comia, não 
tomava banho, só tomava pinga. 
Ela não tem recordações de quando 
bebia e não sabe por quanto tempo 
ficou internada. Nair disse não ter 
mais vontade de beber e que Deus 
a tirou do fundo do poço e lhe deu 
a vida novamente para cuidar de 
Karolina. Sua filha retornou aos seus 
cuidados em 1º de outubro de 2018. 
Atualmente, relacionam-se bem 
e ambas estão felizes. Hoje, Nair 
frequenta o Grupo de Mulheres, no 
CRAS I Estação, e percebe que todos 
têm problemas, ao ouvir outras 
histórias e compartilhar a sua. Nair 
diz que o mais importante é a sua 
vida e de sua filha. Diz ser grata 
primeiramente a Deus e aos irmãos, 
principalmente ao Nivaldo, que 
sempre a ajudou. 

Benedita Silva Santos nasceu em Getulina (SP) no dia 26 de setembro de 
1946, filha de Antero Silva e Isabel Modesto dos Santos. Sua infância foi muito 
difícil. Quando ela tinha apenas 8 meses de idade, sua mãe foi internada em 
um hospital psiquiátrico localizado em Franco da Rocha. Após dois anos e oito 
meses, sua mãe retornou para casa com vários buracos na cabeça, por conta 
dos procedimentos do tratamento. 

Uma infância de muito trabalho 

Benedita e sua família sempre moraram em sítios ou fazenda. Aos 7 anos, sua 
rotina consistia em frequentar a escola e depois ir para a roça de café ajudar 
seus pais. Aos 11 anos parou de estudar e se dedicou apenas aos trabalhos da 
roça. Um ano depois, foi morar com sua irmã mais velha, que já era casada. 
Com a irmã, Benedita tinha que trabalhar para pagar sua comida. Foi nessa 
época que iniciou um trabalho que exerceria por mais de dez anos. Trabalhava 
em uma olaria, onde fazia sozinha cerca de 2 mil tijolos por mês. 

Benedita, 
    A MENINA DOS 
    TIJOLOS VIROU 
    SENHORA DOS 
    BORDADOS 
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Tijolos para a casa  
dos outros 

Benedita fazia tijolos, mas não tinha 
casa própria. E, enquanto pagava 
o aluguel de onde morava, refletia: 
“Meu Deus! Cortei tantos tijolos para 
fazer casas dos outros e não tenho 
um tijolo para fazer a minha casa!” 
 Casou-se aos 26 anos com um 
rapaz que conheceu na Fazenda 
Jamaica, um marido que bebia 
muito. Nessa época, Benedita 
trabalhava quinze dias e, nos outros 
quinze, ficava em casa, precisando 
cuidar de seus quatro filhos. Ia para 
os trabalhos de corte de cana de 
domingo a domingo. No sol ou na 
chuva, no calor ou no frio. Quando 
esfriava, aliás, tinha que pegar a 
cana, mesmo gelada. Levantava-se 
muito cedo e, quando o sino tocava, 
já tinha que estar com o café e a 
marmita de boia-fria pronta para 
pegar o caminhão em direção à roça. 
Viveu com seu marido por quase 25 
anos e parou de trabalhar apenas após 
sua morte, pois ela já estava muito 
doente, com um tumor no estômago. 

Bordando a vida,  
contra as previsões

Hoje, Benedita tem apenas 20% do 
estômago e precisou também fazer 
uma cirurgia no coração. O médico 
que a atendia na cidade de Jaú lhe 
deu três meses de vida, mas isso há 
mais de quinze anos! Benedita adora 
bordar, fazer crochê, ponto cruz e 
crivo. Enquanto borda, ouve televisão 
e nem vê a hora passar. Aprendeu a 
bordar somente na terceira idade, 
quando começou a frequentar o 
Projeto Reviver. Benedita disse que, 
quando viu a televisão pela primeira 
vez, se assustou e ficou com muito 
medo! Ela tinha 16 anos e a televisão 
ficava dentro de uma caixa de 
madeira. Quanta mudança! Nos dias 
de hoje, as criancinhas já nascem 
vendo televisão. 
 Atualmente, Benedita tem 
Facebook e WhatsApp: tudo em 
seu celular, acompanhando as 
mudanças do tempo.

TUDO VALE A  
PENA SE A ALMA  
NÃO É PEQUENA 
    A história  
    de Sirley 

Sirley é filha de João dos Santos e Maria Aparecida dos Santos. Seu pai era 
trabalhador rural e sua mãe servente. Pai quieto e mãe extrovertida. Dos 3 
aos 4 anos, morou no Sítio Mombuquinha, em Santa Cruz do Rio Pardo. A 
família gostava de se reunir no almoço. Ainda criança, o dono da casa onde 
moravam solicitou a casa, e a família não tinha pra onde ir. 

Aos 4 anos, a primeira  
grande mudança 

Foi muito difícil arrumar uma casa 
de imediato. Sua mãe que era 
muito explosiva, colocou todos os 
móveis para fora da casa e acabou 
espalhando os irmãos. Uns foram para 
a casa de vizinhos e outros, para a 
casa dos avós. E sua mãe foi trabalhar. 
Sirley sentiu-se abandonada, pois 
não tinha o hábito de ir para casa de 
outras pessoas e, nesse momento, 
precisou passar meses na casa do 
vizinho. Quando arrumaram casa, 
os pais reuniram toda a família 
novamente. A casa era pequena: dois 
cômodos, que lembravam um cortiço, 
pois eram muitas pessoas vivendo 
juntas em um espaço pequeno. 

 Seu pai sempre batalhando 
para melhorar a vida deles. 
Quando conseguiram mudar de 
casa novamente, foram para uma 
“parede e meia”, o que também 
não foi uma experiência muito 
boa, pois encontraram dificuldade 
na convivência com o vizinho. Era 
muita criança junto! Depois de muito 
esforço e trabalho, conseguiram 
mudar para uma casa com mais 
espaço, onde passaram a maior 
parte de suas vidas. 
 Com o tempo, as coisas foram 
melhorando e seu irmão conseguiu 
comprar um terreno. Aos poucos 
foram construindo dois cômodos 
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e logo entraram na casa, que 
nem estava pronta. Terminaram 
de construí-la já morando nela. 
Seu pai mora até hoje nessa casa 
com sua companheira. A mãe de 
Sirley já faleceu. Todos os filhos se 
casaram. Alguns moram em Santa 
Cruz do Rio Pardo e outros em 
municípios vizinhos. 
 Sirley trabalhou desde a 
adolescência para ajudar nas 
despesas da casa e, assim, não pôde 
investir em seus estudos, para ter 
uma melhor formação. Estudou o 
básico, entre uma escola e outra, 
devido às mudanças. Não se achava 
uma boa aluna, pois tinha muitas 
dificuldades em algumas matérias, 
como, por exemplo, a matemática. 
Era de poucos amigos. 

Novos tempos,  
outros desafios

Hoje é casada. Conheceu seu esposo 
no trabalho e estão casados há dez 
anos. Tem duas filhas, uma com 
16 e a outra com 9 anos. A filha 
mais velha é de um relacionamento 
anterior com uma pessoa com a 
qual Sirley tem pouco contato. 
Sua filha é criada por seu marido. 
Grávida pela segunda vez, só 
descobriu que teria um bebê 
pouco antes dele nascer. Quando 
a menina nasceu foi descoberto 
um “probleminha” que os médicos 
de Santa Cruz do Rio Pardo não 
diagnosticaram o que era. Aos dois 
meses, a bebê foi encaminhada 
para um hospital-escola de Marília, 
onde a causa da desnutrição 
de terceiro grau começou a ser 
investigada. A criança não tinha 
força para sugar. Aos poucos 
descobriram os reais problemas de 
saúde que a menina apresentava. 
“Foi uma luta”, segundo Sirley. Com 
a descoberta dos vários problemas 
(coração, dilatação dos rins, entre 
outros), a menina Ana Clara veio a 
usar uma sonda para alimentação. 
Ana Clara tem uma síndrome rara e 
faz acompanhamento em Ribeirão 
Preto, São Paulo. A síndrome afeta 
seu coração e estrutura, impedindo 

o desenvolvimento físico dela. E 
assim a luta continua, com Ana 
Clara sendo acompanhada pelos 
profissionais de Marília e de Ribeirão 
Preto. Com a descoberta da 
síndrome, é mais fácil acompanhar. 
Ana Clara correu grande risco de 
vida. Com a imunidade baixa, 
ela não podia pegar nenhum 
tipo de doença. Sirley foi quem 
sempre acompanhou a filha, 
pois seu esposo trabalhava e não 
podia perder serviço. Devido às 
complicações da doença, às vezes 
tinha que passar várias semanas 
internada em Marília. Como tinha 
muita dificuldade para se alimentar 
depois de tirar a sonda, Ana Clara 
só podia comer alimentos líquidos; 
a deglutição era difícil pra ela, 
foi todo um processo para que 
aprendesse a engolir. 
 Durante a alfabetização de 
Ana Clara, foi descoberto um 
atraso na aprendizagem e uma 
equipe de psicólogos recomendou 
que ela frequentasse uma escola 
com cuidados especiais, a Apae. 
Aos 7 anos, Ana Clara começou a 
frequentar a Apae e se adaptou 
muito rápido à nova escola. “Ela 
era muito feliz e pra gente isso foi 

bom, porque a gente ficava feliz 
também.” Ana Clara é o xodó de 
todos na casa, principalmente da 
irmã mais velha, “aonde uma vai, a 
outra vai atrás”.
 Foram muitos momentos de 
dificuldade, principalmente, por 
Ana Clara ter passado por vários 
profissionais, sempre dependendo de 
transporte público. Por conta disso, 
Sirley entendeu a necessidade de 
voltar a dirigir, enfrentando o medo 
que passou a ter depois de sofrer 
um acidente de carro. Diante da 
situação da filha, ela foi obrigada a 
superar esse medo para atender às 
necessidades de Ana Clara, que eram 
bem mais importantes. 
 Com muito esforço, compraram 
um carro. Diante de toda essa 
tensão, Sirley desenvolveu diabetes 
e, assim, percebeu que teria que 
tirar um tempo para cuidar de si 
também. Um psicólogo sugeriu que 
ela participasse de algum grupo, e 
o que mais se encaixou foi o Grupo 
de Mulheres, que acontece uma vez 
por semana no CRAS, com intuito 
de refletir sobre sua qualidade de 
vida, olhar para suas necessidades, 
podendo assim ter uma melhor 
convivência na família. 
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 Com Ana Clara bem tratada 
e sendo acompanhada por 
profissionais da saúde, Sirley se 
sentiu confortável em participar 
desse grupo, o que faz até hoje. 
Nele, tem oportunidade de trocar 
experiências e fazer amizades. Por 
tudo isso, teve sempre o apoio do 
marido para participar, pois ele via  
o bem que o grupo fazia a ela. 
 Seu maior sonho hoje é ter sua 
casa própria, pois sua infância foi 
muito marcada por esse problema. 
Sirley é sempre alegre e sorridente, 
de cabeça tranquila. É difícil se 
abalar ou baixar a cabeça, mesmo 
com todos os problemas. Compara-se 
com sua mãe, que era exatamente 
assim. Ela se dá bem com todos, 
principalmente com os vizinhos e 
amigos. Aprendeu muita coisa com 
o nascimento de Ana Clara. Nas 
internações no hospital em Marília, 
pôde conhecer outras pessoas que 
passavam por situações parecidas 
com seus filhos. Nunca mediu 
esforços para ir atrás do que fosse 
preciso, sempre com fé, pedindo 

a Deus a melhora para sua filha. 
Hoje está satisfeita ao ver que todo 
esforço valeu a pena, pois Ana Clara 
está bem, diante de tudo que ela 
passou. 
 Nas festas da Apae se sente 
muito feliz vendo sua filha incluída 
em tudo. Hoje pode ajudar outras 
mães a compreender e aceitar os 
problemas de seus filhos, “que na 
verdade eles não são diferentes, 
a gente que é diferente, eles são 
todos iguais”, e ela, como mãe e 
ser humano, pôde aprender muito 
com eles, em todos os lugares que 
ela frequenta até hoje. Ana Clara 
transfere seu amor para as pessoas 
com carinho e abraços. Ela é uma 
criança muito feliz e passa isso 
para outras crianças. Com tudo 
o que passou, Sirley está pronta 
para ajudar todos que precisarem. 
Olhando para trás, ela nem acredita 
que conseguiu. Hoje agradece a 
oportunidade de poder contar sua 
história e ajudar as outras pessoas, 
de alguma forma.

Dona Alzira 
    A MENINA DO 
    CAMPO VIROU
    PASSISTA DO 
    CARNAVAL 

Quando Alzira era criança, era assim: chegava o dia de ir à cidade e sua 
mãe falava: “Tem que comprar qualquer coisa pra essas crianças.” O pai ia 
à cidade na época das festas de São João e Santo Antônio para comprar as 
coisas para as crianças. 

O banho e a  
boneca de papelão 

Certa vez, quando chegou na venda 
do seu Júlio Scudeler, Alzira e suas 
irmãs viram bonecas grandes, de 
papelão. As meninas ficaram todas 
cheias, porque o pai comprou uma 
para cada. Cinco bonecas! 
 Chegando em casa, Alzira foi logo 
dar banho na boneca de papelão e 
acabou ficando sem boneca o mês 
inteiro, porque o pai pagou caro e, 
além disso, apanhou bastante. Então, 
o pai falou: no dia que eu for na cidade 
eu compro pra você. Dito e feito. O pai 
comprou outra com a cabeça pelada, 
só que era preta, Alzira não quis e falou: 
“Nunca mais vi e nem quero ver.”

A vida no campo

Na roça, ainda jovem, Alzira colhia o 
café, terriçava, levantava, rastelava. 
Ela aprendeu todo o procedimento com 
o café com o seu pai, tendo colhido 
até recentemente.  Nunca pensou 
que fosse um bicho de sete cabeças, 
embora desse bastante trabalho, 
passando o dia todo na lavoura até as 
cinco da tarde, parando apenas para 
tomar café e almoçar. Além do café, 
Alzira já cortou soja, arrancou feijão, 
cortou arroz, passando por muitos 
trabalhos diferentes ao longo de sua 
vida. Para ela, o mais difícil de lidar 
era o arroz, pois tinha que levá-lo nas 
costas, pinicando. 
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 Da época em que cortava cana, 
Alzira lembra-se de que levantava 
cedo, pegava uma garrafinha, ou 
garapa ou café e um pedacinho de 
pão, que era o almoço. Meio-dia, 
comia aquilo. Naquele tempo, tirava 
doze cruzeiros por dia, passava 
na venda e com os doze cruzeiros 
comprava arroz, feijão, açúcar, sal, 
óleo, tudo o que precisava na casa. Aí 
chegava em casa, a mãe que ajudava 
no cuidado com as filhas, já tinha 
dado banho nas crianças, a água já 
estava no fogo e era só fazer comida. 
Naquele tempo, era mais fácil. Hoje 
Alzira diz que se sofre muito para 
“pegar cem reais na mão”. 

A vida na cidade:  
querosene e carnaval 

Aos 14 anos, Alzira foi morar na 
cidade, época em que saiu a primeira 
vila na Estação, a Vila Popular. 
Seu pai comprou uma casinha, e a 
família foi morar lá. Da chegada 
à cidade, Alzira lembra-se da 
iluminação à base de querosene e 
de que a família pouco saía de casa, 
principalmente à noite, quando 
todos se reuniam para juntos 
estudarem alguma coisa. 

 Nessa época, Alzira foi apresentada 
para o carnaval. Ainda aos 14 anos  
ela desfilou pela primeira vez, em 
Santo Antônio da Platina, onde 
ganhou vários prêmios. O carnaval 
em Santa Cruz do Rio Pardo, 
segundo Alzira, começou na Usina 
São Luiz, e a primeira escola de 
samba chamava-se Escola de Samba 
Califórnia. Alzira sempre gostou 
de ser passista, do movimento e 
da alegria do carnaval, festa que 
considera muito divertida. Só teme 
ter que parar, devido à dor que sente 
nas juntas. 

De Vila Taturana  
a Vila Divineia 

Mais tarde, Alzira mudou-se para 
a Vila Divinéia, que se chamava 
inicialmente Vila Taturana. Quando 
Alzira se mudou para lá, não tinha 
nada: água, luz... Era uma escuridão. 
Alzira foi a primeira de sua família 
a fazer sua casa, depois vieram as 
irmãs. Ela precisava buscar água 
na mina com a bacia na cabeça, 
arrumava um baldinho para cada um 
e todo mundo trabalhava. A roupa 
era lavada no rio, e as mulheres 
tinham que se revezar: um dia, dez 

mulheres lavavam roupa, no outro dia, 
outras dez. As pedras que elas usavam 
para lavar roupa foram colocadas 
no rio pelo Tio Grilo. Cada mulher 
tinha a sua pedra, tinha que lavar, 
esfregar e dar um jeito, porque senão 
a correnteza levava a roupa. Enquanto 
lavavam conversavam e assim 
ninguém via passar o dia. Naquela 
época, segundo Alzira, a vida era mais 
tranquila, não tinha nenhuma “folia 
de droga” como tem hoje. 
 Naquela época, como diversão, 
todos iam ao “Jardim”, onde tinha o 
coreto e as mulheres andavam por 
ali. Os homens ficavam parados na 
beirada da calçada e as mulheres 
caminhavam em roda. Segundo 
Alzira, dali saía namorado e 
casamento. 

Alzira e sua família 

Os pais de Alzira sempre a ajudaram 
muito nos cuidados com as filhas. 
Alzira considerava seu pai uma 
espécie de marido, pois era ele quem 
a ajudava a criar as filhas, Amarilis, 
Izabel Cristina (faleceu), Tatiane, 
Francislene, Albertina e Josiane. 
Alzira diz que ficou muito pouco com 
elas, porque sua vida era no serviço. 

A mãe também ajudou muito: 
quando Alzira chegava de tarde,  
elas já tinham tomado até banho. 
 Mas a ajuda era mútua. Certa 
vez, quando seu pai perdeu a casa 
que tinham para uma das irmãs de 
Alzira, foi ela quem ajudou os pais 
a construir outra casa, em outro 
terreno. O episódio lhe ensinou a 
fazer uma casa de pau a pique, algo 
que sabe fazer até hoje. Quando a 
casa ficou pronta, moraram Alzira, 
seus pais, irmãos e as filhas, que já 
eram nascidas. 
 A vida passou por muitas 
mudanças, e Alzira fez de tudo um 
pouco. Hoje em dia, ela recolhe 
materiais para reciclagem, porque 
viver só com a aposentadoria não dá, 
e assim ela segue lutando. 
 Quanto aos sonhos, ela não 
complica: “Não tenho sonho difícil, 
não; sonho ter minhas coisinhas, 
arrumar bem minha casinha, ficar por 
ali mesmo e, se aparecer alguma coisa 
mais, a gente faz.”
 Ao contar sua história, Alzira 
disse: “Eu me senti bem, porque pelo 
menos a gente põe pra fora o que 
guarda tanto tempo, né?! Porque, se 
você guarda, guarda só pro cê... a 
gente falando já descansa.”
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Wilson, 
    MENINO DO     
    RAP, FRUTO DA  
    COMUNIDADE

 Wilson Tito Soares Junior sempre foi sozinho, não teve nem pai nem mãe, 
porque eles se separaram e seguiram suas vidas. Wilson foi criado pelos 
avós. Nasceu prematuro de 6 para 7 meses e quase morreu. Os avós são os 
seus pais de criação, mas sempre teve a presença dos pais biológicos. Na 
infância, sempre brincava sozinho até entrar na Creche Frei Chico, no Centro 
Social São José, onde começou a fazer várias amizades. Wilson e seus amigos 
brincavam, ganhavam ovo de Páscoa. No Dia das Crianças sempre tinha um 
almoço especial na AABB e, na época do Natal, ganhavam uma sacola com 
vários presentes, o que deixava Wilson muito contente. 
  Wilson acredita que deve muito a pessoa que é hoje à Creche Frei Chico. 

Lembranças da infância 

Wilson lembra-se de que brincava 
na rua, de polícia e ladrão, 
esconde-esconde, jogava bola 
e que as brincadeiras reuniam 
vários moleques. Às vezes, eles 
atravessavam a cidade para jogar 
bola; iam batendo bola na rua, 
brincando e petecando. O sonho 
de todos era ser jogador de futebol 
para dar uma vida melhor para 
as famílias, mas alguns trilharam 
outros caminhos, como aconteceu 

com Wilson, que chegou a jogar 
no Clube São Caetano, em Santa 
Cruz, quando tinha uns 8 ou 9 anos. 
Dessa época, um lance que o marcou 
profundamente foi quando pegou 
a bola na entrada da área, saiu 
driblando todo mundo e, ao invés 
de ter chutado para o gol, passou a 
bola para outro menino, que estava 
impedido, fez o gol, mas não valeu. 
Wilson se lembra de ter ficado muito 
bravo com isso. 

A adolescência 
e seus caminhos 

Na adolescência, Wilson sentia que 
sua cabeça estava um pouco fora 
de si e pensou várias vezes em 
entrar para o mundão por causa 
de várias “fitas” que acabam 
acontecendo, segundo suas 
próprias palavras. É uma fase de 
descobrimentos e é comum não 
saber o que se quer da vida. Foi 
nesse período que Wilson recebeu 
as tais propostas para entrar no 
mundão. Mas ele pensava muito 
no avô e na avó, assim como seu 
pai também lhe falava para não 
mexer com “essas coisas”. Segundo 
Wilson, muitos ainda o julgam pelo 
seu estilo, achando que usa drogas 
ou que trafica, mas para ele: “Se 
você se viciar, é dinheiro jogado 
fora; ao invés de você comer um 
lanche, você joga fora seu dinheiro 
por um prazer momentâneo.” 
 A entrada no mundo do rap 
aconteceu por causa do tio, pois 
foi com ele que Wilson começou 
a escutar. Além disso, a oficina 
de rap no CRAS II Betinha foi bem 
importante em seu trajeto, já 
que foi naquela ocasião que ele 
começou a escrever e gravou um 
clipe com a letra que ele e seu grupo 
fizeram. Apresentaram no Fala Vila, 
subiram no palco e cantaram a letra 
que compuseram.
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PAtríciA 
    E O AMOR  
    BANDIDO 

Patrícia Tassi nasceu no dia 5 de novembro de 1973, na cidade de São Caetano 
do Sul. Foi criada pelos avós adotivos porque sofrera violência doméstica por 
parte de seus pais adotivos. Os avós puderam lhe proporcionar um padrão de 
vida abastado e um ambiente familiar com muito afeto e carinho. Lembra 
com saudades dos mimos que recebia e, em especial, das noites em que a 
avó lhe contava muitas histórias e fazia teatro de fantoches.

Aos 13 anos,  
um caminho difícil 

Aos 13 anos, Patrícia, em luto pela 
morte dos avós, foi morar junto com 
seu primeiro namorado. Quando 
o esposo fez 18 anos, disse que 
iria viajar para fazer um curso de 
telefonia, porém ela foi surpreendida 
quando, ao assistir ao noticiário, viu 
seu marido na TV. Ele e alguns outros 
colegas sequestraram autoridades 
e as torturaram. Por esse crime, foi 
condenado a trinta anos de prisão e 
Patrícia permaneceu por 16 anos indo 
visitá-lo. O presídio onde o marido 
se encontrava era o Carandiru, um 
local muito grande, abarrotado de 

pessoas, onde as rebeliões eram 
frequentes. Na maioria delas, 
Patrícia estava presente do lado de 
fora da cadeia, temendo pela vida 
do marido. Depois de muitos anos 
preso, na primeira “saidinha”, o 
esposo foi assassinado. Restou um 
amor tatuado na pele e no coração, 
que trouxe marcas profundas para 
toda a sua vida. Luta desde então 
para vencer o vício em álcool, para 
romper com relações abusivas e 
retomar sua vida para poder criar 
os filhos. Seu caçula atualmente 
encontra-se abrigado.

Débora Regina de Souza viveu sua infância na zona rural com seus pais e irmãos. 
Tinham uma vida humilde, porém feliz. Ao vir com sua família para a cidade, 
iniciou seus estudos e, precocemente, precisou parar de estudar para trabalhar. 
Casou-se e acabou caindo em um relacionamento conturbado: era impedida de 
sair de casa sozinha ou com seus filhos para qualquer passeio. Conseguiu passar 
em um concurso público que fez escondida do esposo e, com isso, pôde pedir 
a separação, libertando-se a si mesma e aos seus filhos do sofrimento a que 
estavam submetidos. Nesse período, pôde contar com o apoio dos pais. 
 No primeiro dia de trabalho como servente no Sítio Figueirinha de 
São Roque, sentiu uma liberdade que superava o medo, sendo sua maior 
lembrança o carinho que as crianças da escola lhe davam, bem como os 
presentes: abóbora, leite etc. Seus quatro filhos completavam o horário 
escolar no núcleo ao qual ela atribui grande importância na formação deles, 
pois não permaneciam na rua. Retomando os estudos, no período noturno, 
comentou com um amigo que gostaria de comprar uma moto para facilitar 
sua locomoção, e este lhe indicou um conhecido que poderia lhe vender o 
veículo. A partir daí nasceu um relacionamento que perdura até hoje, dizendo 
ser este companheiro a pessoa ideal que aceitou seus filhos como pai e superou 
juntamente com ela partes difíceis da vida. Juntos, tiveram uma filha. 

Débora 
    E SUAS LUTAS 
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As escolhas dos filhos,  
as lutas de Débora

Mas Débora ainda passaria por 
momentos difíceis, como quando 
descobriu que seu segundo filho 
era transexual. Embora tentando 
entender, seu filho entrou em uma 
crise de identidade e fugiu de casa 
aos 14 anos. A partir daí, Débora 
passou a buscá-lo junto com o 
Conselho Tutelar, sem resultados 
positivos. O filho tornou-se figura 
itinerante, passando por várias 
cidades até encontrar uma família 
com a qual se identificou e com 
quem permanece até hoje. Já na 
vida adulta, se assumiu mulher 
e atualmente tem uma vida 
independente, mantendo contato 
com a mãe, embora nunca mais 
tenha retornado para sua cidade 
natal. Anos depois, Débora se vê em 
situação parecida, quando a filha 
caçula se declara homossexual. Diz 
que, com a experiência de vida, a 
situação foi bem mais tranquila, 
tornando-se confidente e amiga, 
fortalecendo a luta contra os 
preconceitos da sociedade.
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Links para as entrevistas sugeridas 

https://www.youtube.com/watch?v=1-z-8O31_qc&t=99s 
 Bartolomeu Campos de Queirós
https://www.youtube.com/watch?v=zSmiu8soqjw&t=40s 
 Gilberto Amatuzzi
https://www.youtube.com/watch?v=QuadFBPU1Ww 
 Esther Proença Soares 
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