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RESUMO 

 

 

 Essa pesquisa tem por objetivo estudar o significado e o alcance educativos, 

por um lado da virtude da prudentia e, por outro, da arte de contar mashalim. O objetivo 

específico é elaborar uma coletânea que ajude a resgatar a relação prudentia / narrativas na 

formação de professores de ensino fundamental e médio e também dotar o docente de um 

material que sirva para que ele mesmo elabore o seu próprio repertório nesse campo.  O 

material aqui apresentado é uma coletânea acompanhada de reflexões filosóficas e 

pedagógicas, que ajudaram a compreender os valores antropológicos das situações 

envolvidas. Para isso, apoiamo-nos no referencial teórico clássico de Tomás de Aquino, 

especialmente em seus estudos sobre essa virtude (Tomás de Aquino, 2005), e em seus 

intérpretes contemporâneos: Josef Pieper e Jean Lauand.  Além disso, foi central a minha 

experiência pessoal como contadora de histórias que se baseia no psicodramatista Moreno, 

no biólogo Maturana e em teóricos que têm desenvolvido trabalhos referentes à leitura e 

escrita para ampliar o diálogo com os professores. 

 

 

Palavras-chave: Mashalim, Narrativas, Prudentia, Educação, Psicodrama 

 

 



 8 

ABSTRACT 

 

 

This research intends to study the meaning and educational reaching in two different 

objects: the virtues of prudentia and the telling art of mashalim. The specif intention is to 

elaborate some sort of anthology that helps to rescue the relationship between prudentia/ 

the formation of our teachers at fundamental and medium levels - but also it is to capacitate 

the professors with some material that allows them to build up his own repertoire. The 

material hereby presented is a selection - with both philosofical and pedagogic thinking - to 

help understand the antropological values on it. For that to happen, we concentrate on 

classical Thomas of Aquino, especially his studies on virtues (Thomas of Aquino, 2005); 

and also his contemporary interpreters: Josef Pieper and Jean Launand. Besides that, my 

personal experience as story teller based on psychodramatist Moreno, byologist Maturana 

and another theorethicals was really crucial.  Scholars who have written works referring to 

writing and reading as a tool to broaden dialogue with professors. 

 
 
Keywords: Mashalim, Narratives, Prudentia, Education, Psycodrama 
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CAPÍTULO I 

Apresentação 

 

 

1.1 Introdução  

 

 

A escolha do tema “mashalim para contar – subsídios para a educação para 

prudentia” vai ser explicitada no decorrer do trabalho, porém para facilitar a leitura é 

necessário que expliquemos a escolha do  uso da palavra hebraica mashalim  porque ela 

traz em si diversos significados que no português correspondem a distintos vocábulos: 

provérbios, parábolas, comparações, metáforas, histórias, piadas, analogias, símile, modelo, 

lição, etc. Como estamos trabalhando em português as distinções vão aparecer, mas a 

importante ideia do não delimitar em si que as línguas orientais trazem terá destaque em 

nossa pesquisa. 

Assim como do tema da prudentia. De Aristóteles a Tomás de Aquino (1225-1274), 

a prudentia, classicamente é a capacidade de tomar decisões no sentido da auto-realização e 

tem sido considerada de extrema importância para a ética: afinal só se pode realizar o bem 

se ele for visualizado e escolhido pela prudentia (Pieper, 2009: 7). Seguindo Lauand, 

grafamos prudentia, em latim, porque a palavra portuguesa “prudência” não só esvaziou o 

sentido original, mas até mesmo o subverteu: apontando antes para uma indecisão (Lauand, 

2005), ajudando a tornar invisível a própria realidade designada pela palavra original.  

Torna-se, assim, tarefa urgente o resgate da prudentia, caso queiramos retomar o 

diálogo com os clássicos sobre algo tão essencial para a educação moral e a educação em 

geral. Nesse diálogo, nosso referencial teórico clássico é Tomás de Aquino, especialmente 

em seus estudos sobre essa virtude (Tomás de Aquino, 2005), e seus intérpretes 

contemporâneos: Josef Pieper e Jean Lauand. 

  Outras vozes compuseram esse diálogo, em especial a de Humberto Maturana 

Romesín, biólogo, criador de fundamentos explicativos da natureza biológica da cognição e 

do social que abriu espaço para a compreensão da natureza do conhecer e da linguagem, 

assim como do viver humano, de quem tive a oportunidade de ser aluna. 
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Como mostra Lauand, a prudentia (e a educação para a prudentia) não comporta 

procedimentos operacionais impessoais e “muitas vezes não dispomos de regras 

operacionais concretas para decidir” (Lauand, 2005: 13).  

Ao ler a obra de Lauand (1997) sobre a prudentia e os provérbios árabes ocorreu-

me fazer para os “contos filosóficos” (para usar a expressão consagrada por Jean-Claude 

Carrière), mutatis mutandis, o que Lauand fizera para os amthal (provérbios).  

O tema da educação para a prudentia surgiu em minha vida profissional – e também 

pessoal – há poucos anos e vem ganhando corpo, de modo crescente, à medida que tenho 

aprofundado os estudos. Parte de meu trabalho como educadora é diretamente ligado a 

contar mashalim. Nas aulas do curso de Psicopedagogia, quando trabalho com o papel do 

psicopedagogo e a ética profissional, tenho usado histórias, poemas, piadas para o 

aquecimento das nossas reflexões, assim como para que na experiência de ouvir e contar, 

possamos nos dar conta da nossa cultura e escolher que mundo queremos ajudar a gerar. 

Para além de tantos aspectos pedagógicos potencialmente contidos no “contar 

mashalim”, comecei a interessar-me pela prudentia. Sobretudo, a partir da experiência que 

tive ao realizar um projeto da Associação Barreiros em parceria com a Secretaria de 

Educação de Ilhabela. Esse projeto tem como propósito a formação de cidadãos 

conscientes, integrados socialmente e preparados para o pleno exercício da cidadania. 

Trata-se de uma ação no contra turno da escola para trabalhar com crianças e adolescentes 

“o aprender mais”, nome dado por eles para as atividades desenvolvidas no projeto, 

pautadas nas histórias de vida, na arte e nas histórias do mundo. 

São muitos os projetos com alunos e especialmente com formação de professores 

nas escolas públicas e privadas, de ensino fundamental e médio, com as quais tenho me 

envolvido nos últimos anos. Percebo a importância de ampliar nosso pensamento crítico, 

reflexivo, não aceitar simplesmente qualquer proposta e sim questionar, não se conformar. 

A educação no Brasil apesar dos avanços, ainda está distante do índice ideal no Atlas do 

Desenvolvimento Humano, foi o índice que teve menor avanço. O Brasil está na 85ª 

posição no ranking mundial de IDH (índice de desenvolvimento Humano) e o nosso papel 

de professor é fundamental para ajudar a modificar esse quadro. 
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Numa pesquisa realizada pelo GETEP1, em um projeto de intervenção e 

acompanhamento, em uma escola, ficou evidente no diagnóstico realizado a importância do 

ensino e dos professores para os estudantes. Foi muito importante para os professores ouvir 

isso dos alunos, ajudou muito na interlocução com eles saber que mesmo as turmas mais 

difíceis, elencadas pelos próprios professores, pensavam dessa forma. Foi um estímulo para 

os projetos realizados nessa escola no ano decorrente dessa pesquisa.2  

Lidar com narrativas, do ponto de vista teórico é um desafio fascinante. Do ponto de 

vista pessoal, após tantos anos trabalhando com narrativas, neste estágio da vida, tenho já 

histórias para contar... 

 

 

1.2 Trajetórias 

 

 

Histórias fazem parte da minha vida e ocupam um papel central – pode-se supor que 

o mesmo ocorre com muitos outros – desde a primeira infância. Lembro-me de que ouvia 

muitas histórias contadas antes de dormir pelos meus pais ou na casa da Serra da Cantareira 

pelos meus avós que adoravam contar “causos” para a família reunida em volta da grande 

mesa, a ouvir e a comentar. Encantava-me com o silêncio que fazíamos durante a escuta. 

Éramos 11 netos na época e muitas vezes ficávamos horas com os adultos ouvindo 

histórias. 

Lembro-me especialmente de uma que me foi contada quando tinha uns sete anos. 

Embora tenha sido recontada muitas outras vezes, sempre me causava emoções diversas. 

Era uma história oral, dessas inventadas pelos mais velhos. A primeira vez que a ouvi foi 

em um dia chuvoso, fim de tarde, na casa da Cantareira. Meu tio chamou todas as crianças. 

Logo fomos juntos para a biblioteca, no piso de cima, num mezanino de madeira que rangia 

quando pisávamos. Tio Custódio, então, iniciou: “Era meia noite, numa rua próxima ao 

cemitério, uma menina caminhava sozinha. A noite estava escura, sem lua e nem estrelas 

no céu”. Sentia que naquele momento, todos nós íamos caminhando com a menina pela rua 

                                            
1 Grupo de Estudos e Trabalhos Psicodramáticos 
2 Parte desse trabalho esta disponível na revista “Construção Psicopedagógica” do Instituto Sedes Sapientae, 
2013. 
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escura. O coração batia acelerado, a respiração quase parava, parecia que ouvíamos o ar 

entrando pelo nariz e indo até o pulmão. Todos estavam suspensos no ar, no tempo, 

vivendo intensamente aquela emoção.  

Tio Custódio continuava: “De repente, surge na rua escura... o PROTOZOÁRIO!”. 

Nessa hora quase morríamos de medo. A palavra protozoário era falada com um tom 

fúnebre, cadavérico, silabado e a história era interrompida. Assim terminava um dos 

capítulos. Íamos jantar ou fazer outra coisa aguardando o que ainda viria... 

Muitos anos mais tarde, estávamos no ginásio, (atual Ensino Fundamental II) 

quando em uma aula de Biologia, eu e um dos meus primos, ouvimos o professor dizer 

aquela palavra: “protozoário”. E, o pior de tudo, explicar qual o seu significado. Naquele 

momento tivemos um ataque de riso, um misto de alívio e decepção. Ninguém na classe 

entendeu, mas o último capítulo da nossa história de infância havia terminado. Talvez de 

um jeito que nunca imaginaríamos quando menores. Essa vivência ilustra a relação que a 

história tem com as pessoas: prende-as pela emoção. 

Leva-se em conta que a experiência na vida cotidiana, de acordo com Maturana é a 

consciência, isto é, a distinção que um observador faz do que lhe acontece em seu 

cotidiano, nomeando tudo o que percebe. Não se trata de uma simples referência a algo que 

ocorreria com independência de seu operar reflexivo. As emoções, sentimentos e reflexões 

que uma história gera em nós, faz com que seja uma experiência nova cada vez que a 

lemos, ouvimos, ou contamos. 

As diferentes palavras que usamos em nosso viver cotidiano, ao distinguirmos 

emoções, evocam e sinalizam o espaço relacional em que se dá o fluir do nosso viver ou 

conviver em cada instante. 

Ao falar de experiência, refiro-me ao que a própria pessoa distingue, o que lhe 

acontece no espaço do seu viver, que é o único espaço a partir de onde nós podemos falar. 

A experiência adquire peso quando transforma nossa configuração de sentires, nossa 

corporeidade. No âmbito reflexivo, surge como uma cascata interminável de reflexões e 

perguntas, gerando como consequência a consciência do nosso viver cotidiano.  

Ao longo da vida sempre soube intuitivamente – não de modo totalmente consciente 

e explícito – que ter ouvido, desde pequena, as histórias, os contos, as fábulas, os 
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provérbios e as piadas que ouvi tinha muito a ver com a adulta que me tornei e com muitas 

das grandes (ou pequenas) decisões que a vida me impôs a tomar.  

De tantas recordações, sou particularmente grata a minha mãe que contava histórias 

carinhosamente em muitos momentos da minha infância, assim como brincava com poemas 

e palavras que eu e meu irmão Rodrigo tínhamos que adivinhar, criar, construir. 

Passávamos muitas horas do nosso dia brincando com palavras. Um destes poemas minha 

mãe guardou, é uma equação matemática do ser mãe:  

Figura 1: poema com linguagem matemática. 

 

Meu avô materno, Custódio (nome recorrente na família) andava com os netos 

cantando e contando histórias, provérbios franceses e parlendas, ou comptines em francês, 

pelas alamedas do condomínio da Cantareira: 

 

Un kilomètre à pied ça use, ça use, 

Un kilomètre à pied ça use les souliers. 

Encore un ki ki un ki lo lo un kilomètre  

Encore un ki ki un kilomètre de passé 

Deux kilomètres à pied ça use, ça use... 

 

E caminhávamos cantando e conversando muitos quilómetros a pé... 

Brincando com as mãos repetíamos esses versos os versos de outra comptine:    
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Ainsi font, font, font, 

Les petites marionnettes, 

Ainsi font, font, font, 

Trois p'tits tours et puis s'en vont. 

 

Várias culturas se cruzam em minha vida: meus avós maternos tinham ascendência 

francesa e portuguesa; os avós paternos, italiana, francesa, portuguesa e indígena, essa 

miscigenação bem brasileira fez com que vivêssemos muitos hábitos distintos, cada casa 

era uma casa, quando visitávamos nossos avós, um tipo de comida, de música, de vida. 

Caminhar pelas alamedas da Cantareira, vestir roupas das avós, fazer pequenas e 

grandes dramatizações com primos e primas, recitar versos, ouvir piano, violão, acordeom, 

cantar, experimentar pratos diferentes fizeram com que nosso aprendizado fosse rico e 

lúdico, imerso na história de gerações. Olhando para traz, reconheço a origem de meu 

interesse pela proposta do psicodrama de Jacob Levi Moreno, que valoriza o aprendizado 

por meio do jogo, da brincadeira, da ampliação de papéis e da experiência. 

Nessa família, havia também um primo no Rio de Janeiro que era mais velho do que 

nós, o Dedinho, que ensinava anedotas, piadas e músicas recheadas de humor e do que nem 

sempre era dito pelos adultos. Prestávamos muita atenção e até hoje somos capazes de 

repeti-las. Essas lembranças rechearam minha cabeça e incentivaram-me a ler muitos livros 

durante toda a vida.  

Além das minhas vivências familiares, retomo aqui minha trajetória profissional, 

pois foi a partir dessas experiências que este trabalho configurou-se. 

A seguir, apresento o problema propriamente dito, discuto algumas questões 

relevantes, levanto as hipóteses iniciais e esboço uma metodologia de pesquisa. 

Na construção do meu papel de educadora, além da preocupação com as questões 

didáticas, fui me tornando cada vez mais consciente da importância das relações que 

acontecem  nos diferentes grupos (família, trabalho) e das histórias que temos para contar, 

tanto pessoais, quanto das diferentes culturas, que nos trazem à mão o refletir e os sentires 

íntimos da humanidade no seu viver cotidiano. 
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Em meus trabalhos com formação de professores foi ficando cada vez mais 

evidente, tanto na escola pública quanto na privada, a necessidade de ampliar nossa 

capacidade de reflexão e crítica para assim podermos fazer melhores escolhas. 

Esse processo me levou a descobrir o interesse e encantamento pelas histórias, 

piadas, adivinhas que os grupos de educadores e educandos gostam de ouvir e contar, 

muitas vezes de forma recursiva. Elas são contadas e recontadas ampliando nosso 

repertório e percepção, “como uma semente bem plantada da memória da humanidade, as 

histórias atravessam eras e continentes e, com seus simbólicos ensinamentos, continuam a 

nos guiar e divertir.” (PAMPLONA, 2005)  

A ideia do sempre novo é que podemos aprofundar e mergulhar na linguagem, e 

assim pensarmos as instituições e grupos nos quais estamos inseridos e na nossa própria 

ação, refletindo sobre o linguajar que escolhemos. 

Segundo Roland Barthes: “Não sei se, como diz o provérbio, as coisas repetidas 

agradam, mas creio que, pelo menos significam.” (1975: 8) Como ele, eu também procuro 

captar e decifrar significações. 

Escrever sobre o meu processo intelectual na docência e no trabalho como 

especialista em educação me faz ter muitas boas lembranças. Sou filha de um sociólogo 

com uma pedagoga, o que me trouxe uma vivência de reflexão e de debate muito grande 

sobre as questões sociais, culturais e educacionais desde cedo. 

Ao concluir o ensino médio, minha intenção profissional era arquitetura, opção que 

foi sendo redirecionada para a área da Educação. Dessa escolha inicial, restou o gosto pela 

arte e a vontade de entender a arquitetura, ou melhor, o arquitetar das relações humanas. 

Nas palavras de Maturana: “Para compreender o curso de nossa história como seres 

humanos, é necessário olhar para a trajetória histórica do emocionar humano.” (2009: 

11). 

Iniciei minha docência, enquanto ainda cursava a faculdade de Pedagogia, dando 

aula para o terceiro ano do Ensino Fundamental I, numa escola particular, onde trabalhei 

por sete anos.  

Foi nesse momento da vida profissional que as mashalim começaram a revelar sua 

potência no trabalho com a educação: eram a oportunidade de pensarmos no fazer humano 

a partir das fábulas, parlendas, lendas, provérbios, dentre outros gêneros trabalhados. 
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Nessa instituição o professor era incentivado a refletir sobre sua prática e a buscar 

subsídios teóricos e instrumentos para realizar as atividades propostas no seu dia a dia, o 

que proporcionava uma grande autonomia para planejar e executar livremente as aulas a 

partir de temas geradores que integravam as diferentes disciplinas. 

As dificuldades específicas das crianças e das dinâmicas dos grupos me desafiavam, 

gerando um desejo de compreendê-las melhor. Claro que houve momentos em que me senti 

angustiada, sem saber por onde ir, porém nada que me fizesse retroceder, pelo contrário, fui 

em busca de espaços de especialização. 

Meu primeiro movimento, nesse sentido, foi fazer um curso sobre Jogos 

Dramáticos, o que me levou para um curso de especialização em Psicodrama e Sociodrama. 

Paralelamente, desenvolvia um trabalho de apoio pedagógico para crianças com 

dificuldades escolares. Essa experiência, aliada às questões vividas em sala de aula levou-

me a especialização em Psicopedagogia. 

No curso de Psicopedagogia tive aulas com a professora Sônia Maddi, que me 

convidou para participar do prêmio Escrevendo o Futuro, atual Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro3 e considerar a relação com as histórias, com as pessoas 

contidas nas histórias e o quanto elas nos ajudam a refletir e nos dar conta de nossos fazeres 

e saberes. Como tornar visível nossas escolhas como educadores?  

Tivemos a oportunidade de levar o curso de Psicopedagogia do Instituto SEDES 

Sapientiae, para São Luís do Maranhão onde demos aula durante três anos. Nessas viagens, 

por meio dos alunos que frequentavam o curso fomos apresentados a cultura local: pratos 

típicos, histórias, espaços da vida vivida. 

Muitas vezes nos percebemos observando o território como turistas estrangeiros, 

nos surpreendendo com o quotidiano das pessoas, tão próximas e tão distantes ao mesmo 

tempo. 

Uma das histórias que marcou os professores que vinham de São Paulo foi a Lenda 

da Ana Jansen, que contaremos a seguir, porque continha uma ideia interessante: todas as 

pessoas que tinham algum comprometimento cognitivo ou psíquico haviam encontrado 

com a carruagem da Dona Ana durante a noite. Essa explicação ajudava a incluir, ou pelo 

                                            
3 Prêmio da Fundação Itaú Social em Parceria com o Ministério da Educação – MEC e Coordenação técnica 
do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ação Comunitária - CENPEC. 
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menos a explicar a existência de pessoas deficientes assim como aquelas com questões 

psiquiátricas. Era frequente ouvirmos essa “explicação”.  

Reproduzimos aqui uma versão infantil. 

 

A carruagem de Ana Jansen 

 

Naquela época, nas horas mortas, a cidade era escura e tenebrosa. Nos 

becos e escadarias só raramente alguém passava, assim mesmo apressado, 

a caminho de casa, pois só os mais corajosos ousariam correr o risco de 

encontrar pelo caminho de casa, pois só os mais corajosos ousariam correr 

o risco de encontrar pelo caminho a terrível carruagem de Ana Jansen, 

puxada por cavalos sem cabeça, conduzidos por um escravo também sem 

cabeça, e levando no seu interior a alma penada daquela que, segundo a 

tradição, teria sido a mais perversa, cruel e sanguinária senhora de 

escravos que se teve notícias por essas bandas. [...] 

 Então viu a frente os medonhos cavalos decepados derramando um 

espesso sangue pelas crinas; o escravo mutilado a empunhar o chicote, por 

trás das diáfanas cortinas, a imagem fluida da mulher condenada ao pior 

dos castigos, que era o de sofrer pela eternidade. [...] 

Nesse momento a cortina da janela foi sofregamente afastada por uma 

cadavérica mão, deixando à mostra um rosto de mulher devastado pelo 

tempo e pela dor, que estampando um sorrisinho sádico perguntou: 

– Quer uma carona, filho? (MARQUES, 2001: 44-48) 

 

Quem seria corajoso o bastante para pegar uma carona na carruagem, podendo ficar 

“lelé da cuca” para sempre? 

 

[...] as histórias são irresistíveis, pois oferecem oportunidades para falar, debater, 
deliberar, tagarelar e conversar fiado interminavelmente, como faziam as velhas 
comadres de quem, ao que se diz, essas histórias vieram. E a partir do emaranhado 
dessa conversa e tagarelice, começamos a definir nossos próprios valores, desejos, 
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apetites e aspirações, criando identidades que nos permitirão produzir finais para 
sempre felizes para nós e para nossos filhos. (TATAR, 2004: 15) 
 

Histórias com finais felizes são as de livros, mas poder imaginar que a vida tem 

saídas, muitas saídas, portas, janelas, nos torna seres humanos mais espontâneos e criativos, 

mais capazes de dar respostas adequadas às muitas situações que a vida cotidiana nos 

impele. Como os casos que circulam de boca em boca na cultura africana e que o autor 

moçambicano retrata muito bem no trecho a seguir:  

 

Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos como se 
caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma 
parte, dando o vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa 
guerra que contaminara toda a sua terra. Vão na ilusão de, mas além, haver um 
refúgio tranquilo. (COUTO, 2007: 9) 
 

Para Maturana, nosso cérebro não distingue ilusão de percepção. Em suas aulas, ele 

contava uma história para exemplificar essa questão. Uma moça olha ao longe e acha que 

vê uma amiga, corre em sua direção e se surpreende ao ver que não é a amiga. A pergunta 

é: quando ela errou? Quando achou que a moça era sua amiga ou quando percebeu que não 

era? Para ele, ela não errou em momento algum, viveu o prazer de ter reencontrado a amiga 

e a frustração de ter descoberto que a moça não era sua amiga.  

Vivemos sentindo e refletindo a partir das nossas ilusões e percepções, por isso os 

mashalim nos ajudam muito a perceber o que está escondido da nossa cultura, nas palavras 

escritas em várias épocas, que se desvelam a cada leitura, nos instigando a ir além. 

Favorecem o esclarecimento da situação, sem o uso de muita explicação, sem precisar de 

tanto discurso. 

Poder observar o coletivo através das histórias, nos desperta para as muitas visões e 

sentimentos do mundo e nos favorece a perceber os nossos sentimentos e ações. Ouvir 

histórias possibilita melhores escolhas de formas de agir e de se posicionar diante dos 

outros. 

Tanto os contos clássicos, quanto os contemporâneos propõem, mesmo que de 

formas diferentes, a compreensão do contexto real, recuperarmos a oralidade. Muito do que 



 22 

se sabe é ensinado pelas narrativas contadas de geração em geração e que se perpetuam até 

hoje nas diversas comunidades. Sejam os contos de fada do Perrault, os contos dos irmãos 

Grimm, ou ainda os de Andersen.  

Os contos contemporâneos trazem as mesmas questões humanas, de formas e estilos 

diferentes, mas retratando as questões vividas hoje. Como no livro Cartas Marcadas uma 

história de amor entre iguais. No qual os autores tratam do amor de um menino por outro, 

com muita dor e delicadeza.  

 

Sei que a vida abre sempre outras janelas para os horizontes. Respeito o tempo 
porque ele é minha própria aventura. Tudo que eu vivi até agora é ainda pouco para 
se saber o que é viver. Mas me entrego total ao que me cabe, ao que acolho como 
bom e que não acrescenta nada de irregular em mim. Cabe a cada um de nós que 
estamos no mundo saber o que somos, o que queremos ser.  (GARCIA; NETO 
2007: 102) 

 

Segundo Rosane Limoli Paim Pamplona: 

 

Ouvir histórias, ouvir estrelas. As histórias são como estrelas. As histórias são 
estrelas que nos guiam, muitas vezes mostrando o caminho quando tudo em volta 
parece mergulhado em trevas. Como um sol, elas clareiam o que não se pode 
enxergar, revivem o que não deve ser esquecido, resgatam o que parecia perdido, 
um formidável processo de regeneração interior. Uma atuação profunda, porém 
sutil, graças a seu mágico poder de sedução. (PAMPLONA4) 

 

 

1.3 Origem do trabalho 

 

 

Por caminhos do destino acabei por fazer um curso de arte-educação no Arvoredo5, 

antes de entrar no curso de pedagogia. Foi lá que, no papel profissional, reencontrei meu 

interesse pelas artes e pelas histórias, como formas de expressão. Como educadora, desde o 

                                            
4 Apostila realizada para a Escola Waldorf Rudolf Steiner - Histórias para Avós e Netos. 
5 Grupo Especializado em Educação, criado em 1977, que tinha como objetivo desenvolver a pessoa como um 
todo, corpo, razão e emoção.  
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início, trabalhei com crianças numa escola de ensino fundamental I e graças a elas deparei-

me com a arte de contar histórias profissionalmente.  

Tudo começou com a necessidade de trabalhar com temas geradores, a metodologia 

que a escola utilizava. Precisávamos levantar o interesse das crianças, através de histórias e 

atividades lúdicas e a partir do tema de interesse, criar todas as atividades de conteúdo das 

diversas áreas, levando esse tema em conta. As histórias favoreciam muito, seja para 

levantar o interesse delas, seja para encantá-las. Depois veio a formação com jogos 

dramáticos e psicodrama, que reafirmaram a importância das histórias na vida das pessoas, 

como marcas vividas ou como forma de expressão e recuperação do homem espontâneo e 

criativo que Moreno, psiquiatra contemporâneo criador do teatro terapêutico ou 

psicodrama, nos convida a pensar. 

Hoje faço atendimentos a crianças e adolescentes e uso muito as histórias para 

conversarmos, a partir de temas trazidos por eles que nos fazem refletir sobre nossas ações 

e papéis que exercemos no nosso viver. Também dou aula em curso de formação de 

psicopedagogos e profissionais que trabalham com famílias no Instituto SEDES Sapientae. 

Nesse trabalho uso mashalim, o que ajuda muito na reflexão dos profissionais dessas áreas. 

A metáfora é mais uma das nossas distinções de mashalim. Ela está presente na 

nossa linguagem concretizando e transformando ideias em imagem, em comparação, 

ganhando corpo, como veremos a seguir. 

Todos os dias, em situações das mais diversas, as metáforas são expressas. Observa-

se no jornal Folha de São Paulo (20/08/2013) o título da coluna de Eliane Cantanhede: 

Bode na sala6. Por considerar nas entrelinhas do texto publicado uma história muito 

conhecida, a autora dispensa qualquer explicação do que significa a expressão em destaque 

ao discutir as atuais relações Brasil-EUA. Conclui: “É preciso tirar o bode da sala.” Todos 

nós já vivemos situações em que usamos essa mesma história e nos solidarizamos com o 

Brasil quase que sem querer.  

A origem da expressão "Bode na sala" é conhecida e tem muitas versões. Uma delas 

conta que um fazendeiro cansado de ouvir reclamações de sua família sobre as péssimas 

condições de sua casa, colocou para dentro da sala o bode mais fedorento da fazenda. A 

vida que para seus familiares era considerada ruim se tornou insuportável. No final de 

                                            
6 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/124947-bode-na-sala.shtml 
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algumas semanas o fazendeiro retirou o bode da sala e a partir daí sua família não apenas 

parou de reclamar como ainda teceu elogios à sua generosidade e benevolência para com 

todos. 

Em 2011, senti que era a hora de encarar academicamente o desafio de avaliar o 

significado e o alcance pedagógico da atividade de contar histórias. No meio acadêmico 

havia (e ainda há, embora, felizmente, cada vez menos) certo preconceito contra essa 

atividade, que, em geral, é fomentada fora dos quadros curriculares oficiais. 

Vale ressaltar que a minha trajetória, muitas vezes se colocou oficiosa e não oficial. 

Isso significa que a Psicopedagogia, apesar de já existir no Brasil há mais de 30 anos, ainda 

não é uma profissão reconhecida; o Psicodrama também tem uma visibilidade menor na 

psicologia, em relação a outras metodologias. Contudo, Psicopedagogia e Psicodrama 

agregam ao fazer do educador muitas reflexões. Assim, a Psicopedagogia alia-se ao 

processo de aprendizagem, analisando como cada um aprende, procurando favorecer esse 

processo. O Psicodrama, por sua vez, traz um olhar para o sujeito e o grupo, para as 

relações nos diversos contextos e grupos que vivemos, possibilitando vivências de cenas 

significativas e que podem ser ressignificadas. E as histórias, contadas em todos os tempos, 

nos colocam diante da nossa forma de ser, agir e expressar. Pareceu-me então oportuno 

trazer esses assuntos para a reflexão acadêmica. 

Não é possível negar esse tema, uma vez que ele bate a nossa porta todos os dias. 

No jornal O Estado de São Paulo (20/08/2013), na coluna Direto da Fonte, Sonia Racy, o 

título da matéria: De grego alude ao famoso episódio de Homero e o cavalo de Tróia, o 

presente de grego.  

 

Alguns dos cem prefeitos paulistas que receberam as retroescavadeiras de Dilma – 
ontem, em São Bernardo do Campo – estavam perdidos no final do evento. Não 
sabiam como levar “o presente” para casa. Teve até quem sugerisse: “Por que não 
vamos dirigindo?”7 

 

São tantas situações que o mashalim aparece para favorecer o entendimento, ou 

mesmo para dar uma conotação, que nos cabe refletir, para que possamos ampliar nossa 

visão, do que está dito ou não nos textos. 
                                            
7 Racy, S. “Direto da Fonte, Sonia Racy” in O Estado de São Paulo (20/08/2013), Caderno 2, p. 2. 
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Por feliz coincidência, por meio de uma amiga comum, conheci o Prof. Dr. Jean 

Lauand que tinha dedicado sua tese de livre-docência à educação pelos provérbios (e 

histórias) e ele se dispôs a orientar meu mestrado.  

De comum acordo, resolvemos aprofundar no papel que as histórias (em sentido 

muito amplo, como veremos) podem ter na educação, em se considerando a clássica virtude 

da prudentia, nada menos que a principal das virtudes cardeais e a responsável por todas as 

nossas boas decisões na vida! 

Nos últimos anos me dediquei a pensar delicada e atentamente sobre os mashalim. 

Foi uma oportunidade para aprofundar a pesquisa sobre esse assunto tão presente em minha 

vida e tão fascinante também do ponto de vista acadêmico.  

 

 

1.4 Definição do problema e os objetivos da pesquisa 

 

 

Em que medida o contar/ouvir mashalim pode desenvolver a prudentia na formação 

de educadores do ensino fundamental e médio? 

A prudentia, que ocupa posto tão eminente na dinâmica existencial do homem (a 

principal entre as virtudes cardeais, na linguagem de Tomás de Aquino) é uma virtude 

intelectual, que aperfeiçoa a inteligência prática, voltada para o agir: é por ela que uma 

pessoa toma uma (boa) decisão. Contudo, sendo prática, volta-se para a circunstância, para 

o aqui e agora: 

 

Virtude da inteligência, mas da inteligência do concreto: a Prudentia não é a 
inteligência que versa sobre teoremas ou princípios abstratos e genéricos, não!; ela 
olha para o “tabuleiro” de nossas decisões concretas, do “aqui e agora”, e sabe 
discernir o “lance” certo, moralmente bom. (LAUAND, 2004) 

 

Aí reside a complexidade de uma educação para a prudentia: ela não pode ser 

“ensinada”, de modo operacional, como se ensinam os passos de resolução de uma equação 

algébrica de primeiro grau, por exemplo. 
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Cabe, no entanto, um ensinar no sentido da maravilhosa confusão da palavra 

espanhola enseñar, que significa também: “mostrar”. Sim, podemos mostrar como o 

conhecimento que norteia a prudentia, a experiência que a ilumina se encerra em contos, 

fábulas, lendas, anedotas etc. Elas podem enseñar, mostrar, ajudar a esclarecer aspectos 

envolvidos na deliberação e tomada de decisões. Por exemplo, chamando a atenção para as 

consequências de tal ou tal decisão, alertando para evitar a ingenuidade do sujeito, para a 

dimensão exata das dificuldades etc. 

Claro que ajudar a discriminar e poder tomar decisão, no caso de nossa pesquisa, 

depende da disponibilidade de um repertório de contos / situações em que se aplicam, 

discutindo criticamente cada caso.  

O objetivo geral desta pesquisa é estudar o significado e o alcance educativos, por 

um lado da virtude da prudentia e, por outro, da arte de contar mashalim. O objetivo 

específico é elaborar uma coletânea que ajude a resgatar a relação prudentia / narrativas na 

formação de professores e também dotar o docente de um material que sirva para que ele 

mesmo elabore o seu próprio repertório nesse campo.  

Diversos dos componentes dessa coletânea serão acompanhados de reflexões 

filosóficas e pedagógicas que ajudem a compreender os valores antropológicos das 

situações envolvidas. Para isso, valer-me-ei de minha experiência pessoal como contadora 

de histórias, que se baseia em Moreno e Maturana, e trarei alguns teóricos que têm 

desenvolvido trabalhos referentes à leitura e escrita para ampliar o diálogo com os 

professores de fundamental e ensino médio. 

 

Escolher histórias para trabalhar a aprendizagem dos valores, especialmente a 
educação para a prudentia (como a mãe de todas as virtudes), tanto para os alunos 
quanto para os professores, tem sido tarefa prazerosa. Essa tarefa nos estimula a 
pensar sobre como atuar nesse papel de professor nos diferentes ciclos, além de 
olhar para muitas situações que mantêm relações burocráticas e autoritárias. As 
histórias nos ajudam a refletir criticamente sobre muitos assuntos cotidianos. 
Através delas desenvolvemos o olhar observador das nossas próprias ações. 
(VASSIMON, 2012: 107) 
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Uma piada para irmos conversando: 

 

Figura 2: Vivir en las nubes no es malo...iLo malo ES bajar! 8(Singer, 2012: 54) 

 

Viver nas nuvens ou nos pensamentos, sem os pés no chão, muitas vezes tem um 

sentido pejorativo, ainda mais quando falamos de crianças e adolescentes, parece que estão 

entretidos com suas questões, essas que no geral são avaliadas pelos adultos como menores. 

O chiste nos convida a rever essa ideia, assim como nossa pesquisa, que convida a olhar 

para as questões simples, sem plicas (que nos remete a origem da palavra simples: sem 

pregas), corriqueiras. Mas ao mesmo tempo por os pés no chão, na concretude e sair do 

mundo das ideias abstratas. 

 

 

1.5 Justificativa 

 

 

A importância de trabalhar o tema: “Mashalim para contar - subsídios para a 

educação para a prudentia” se insere numa perspectiva de tornar as pessoas mais 

conscientes do seu fazer enquanto educadores, utilizando um acervo cultural das histórias 

contadas. 

  
                                            
8 Viver nas nuvens não é ruim, ruim é baixar. Nossa tradução.  
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Para compreender a maravilhosa dança de vaivém entre o suceder do viver e o 
suceder do conviver que já tivera inicio ai por volta de quatro mil milhões de anos e 
da qual somos presente cambiante. (ASCENCI; CRISTI, 2008: 16) 
 

Lança-se o convite para nos darmos conta de que o fundamental para desejar e viver 

um conviver ético, em mútuo respeito, desvencilhando-nos das ideologias do poder e da 

apropriação está em nós mesmos, em nossa biologia e que depende de nós, adotá-lo ou não. 

Conhecer nossa cultura nos faz mais capazes de fazermos as escolhas certas. 

Com outros nomes, os temas da prudentia e da educação para a prudentia 

continuam sendo, evidentemente, prioritários numa educação que vise a auto realização do 

homem. E se o diálogo com os clássicos da filosofia é sempre salutar, neste tema é ainda 

mais urgente. Particularmente importante, parece-nos também o enfoque que adotaremos, 

buscando a interface entre educação para a prudentia e a pedagogia das narrativas, também 

de indiscutível atualidade. 

A pedagogia das narrativas tem sido utilizada tanto para pesquisa, quanto para o 

ensino, os processos vividos pelos envolvidos, suas experiências narradas, são a 

representação da realidade do sujeito e são plenas de significados e interpretações. 

 

O fato de a pessoa destacar situações, suprimir episódios, reforçar influências, negar 
etapas, lembrar e esquecer, tem muitos significados e estas a parentes contradições 
podem ser exploradas com fins pedagógicos. (CUNHA, 1998: 38) 

  

 Debruçamo-nos sobre narrativas e histórias, piadas, contos, poemas que gostamos e 

que de forma recorrente aparecem em nossa cultura faz com que surjam caminhos que 

percorremos e vamos nos dando conta de nós e do outro, quais os nossos repertórios, quais 

as nossas escolhas, quais insights tivemos com esse ou outro texto, roteiro, filme, 

experiência. 

 Sendo a prudentia virtude prática, voltada para o agir, examinaremos também sua 

relação com a inteligência do concreto, que Tomás de Aquino chama de vis cogitativa e, 

também com a memória (LAUAND, 1997) por meio das discussões sobre as narrativas. 

 Como dissemos, a essencial relação da prudentia com o concreto, sua inevitável 

imersão no contingente, no incerto, no imprevisível, estabelece as bases de uma conexão de 
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sentido com a pedagogia dos contos. Em ambos os casos uma constante essencial é o 

voltar-se para o contingente:  

 

Assim, no artigo dedicado à virtude da memória, Tomás observa que não pode o 
homem reger-se por verdades necessárias, mas somente pelo que acontece in 
pluribus (geralmente). Esta é também a razão da insegurança em tantas decisões: a 
prudência traz consigo o enfrentamento do peso da incerteza, que tende a paralisar 
os imprudentes. (LAUAND, 1997: 99) 
 

 A contingência é a imersão no tempo, talvez com uma projeção supra temporal, pela 

qual as histórias adquirem caráter norteador em nossa vida: 

 

Um antigo poeta sufi disse assim: “A noite acabou e minha história não terminou. 
Como a noite seria culpada?”. Contar uma história, além da partida rumo a outro 
lugar, é uma maneira específica de, num mesmo movimento, deixar-se levar pelo 
tempo e de negá-lo no mesmo golpe. Um tempo de narração se instalou quase sem 
esforço no leito do mestre irresistível. Ele parece perder qualquer influência e toda 
ação sobre nós mesmos. Nós estamos nele, no vácuo da sua onda, nós somos ele. 
Toda grande obra dramática que nos arrebata abole o tempo — ao qual o tédio, 
guardião vigilante, nos traz de volta quando precisa. O interesse dramático, esse 
velho motor humano, provavelmente tem muito a ver com essa armação implícita, 
que o narrador repete a cada instante, da sua supremacia sobre o tempo e, então, 
sobre a vida. (CARRIÈRE, 2004: 11) 

 

Olhar, sentir, tatear, degustar o tempo, a vida na concretude que se coloca em cada 

história que vivemos, que contamos ou ouvimos, nos faz pensar nas nossas grandes e 

pequenas decisões. Se vale correr o risco de continuar o caminho escolhido, ou não, se 

precisamos mudar de estratégia, de decisão. Qual seria o tempo possível, o caminho 

provável, qual a nossa escolha, para onde iremos nos encaminhar como humanos que 

somos. 

 

O ato de designar qualquer ente, objeto, coisa ou unidade, está ligado à realização 
de um ato de distinção que separa o designado e o distingue de um fundo. Cada vez 
que fazemos referência a algo, implícita ou explicitamente, estamos especificando 
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um critério de distinção que assinala aquilo que falamos e especifica suas 
propriedades como ente, unidade ou objeto. (MATURANA; VARELA, 2007: 47) 

 

Escolhemos distinguir os mashalim para olharmos a cultura que está escondida, no 

nosso linguajar cotidiano, como objetos, entes, unidades de pesquisa, para ampliar nossa 

percepção das nossas ações e valores. 

 

Quando nomeamos e contamos para os outros nossos sentimentos e sensações, 
vamos vivendo, nesse caminhar que é individual e coletivo, dessa história 
ficcional ou não e compartilhando vamos nos constituindo e distinguindo o nosso 
viver. E essa situação de distinção “é totalmente cotidiana e não única, na qual 
estamos submersos de modo necessário e permanente.” (MATURANA; 
VARELA, 2007: 4)  

 

 

1.6 Referencial teórico e metodologia 

 

 

Neste trabalho a metodologia está intrinsecamente associada ao referencial teórico, 

portanto trataremos de ambos neste mesmo tópico. 

A série de pressupostos por detrás da seleção e comentários de histórias 

desenvolveremos no capítulo III. Dedicamos o capítulo IV às histórias selecionadas com 

seus respectivos comentários. Advertimos que seria descabido de nossa parte, pretender 

originalidade no desenvolvimento dos pressupostos do capítulo III que já foram 

suficientemente desenvolvidos por Lauand (e seu grupo de pesquisa) em diversos estudos. 

Para este trabalho, limitar-nos-emos a recolher deles o que lança luz sobre nosso tema. As 

longas citações são pressupostos importantes para o presente trabalho, assim sendo, 

optamos por deixá-los no corpo em vez de remetê-los a invisíveis anexos. 

Uma das grandes contribuições de Josef Pieper para a antropologia filosófica foi a 

de nos mostrar o acesso ao ser do homem que se escondem em três locus: as instituições, 

nossa forma de agir e na linguagem. São nesses locus que somos revelados. 

Um primeiro ponto é a abordagem confundente, oriental, do próprio conceito de 

histórias. A perspectiva ocidental, costumeiramente tendendo à distinção, ao contrário da 
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perspectiva oriental – ou como preferimos nomear dos Orientes, por tratarem-se de vários 

orientes e não apenas um – distinguirá entre histórias, parábolas, metáforas, fábulas, 

provérbios, piadas etc.; conceitos que para a língua árabe (ou a hebraica) são pensados e 

nomeados conjuntamente na palavra mathal (do hebraico: mashal), plural: amthal (em 

hebraico: mashalim).  

Estamos aqui em um ponto de capital importância. Sendo nosso objetivo construir 

um repertório de “histórias” que possam nos orientar em nossas decisões na vida, seria 

problemático restringir-nos a palavra: histórias. É muito mais adequado pensarmos em 

mashal que inclui, por exemplo, provérbios e piadas, tão importantes para o nosso caso e 

que ficariam excluídos se optássemos pelo primeiro. Não esqueçamos que um autor como 

Guimarães Rosa, como veremos adiante, situa certas piadas no nível da alta literatura. 

Como expressar, por exemplo, que, em tantas situações da vida, temos que contar 

com a maldade alheia; com a maldade pura e simples, desinteresseira, pelo simples prazer 

da alegria de ver o outro prejudicado? Isto, para muitas pessoas, gera perplexidade: são 

incapazes de contar com a perversidade alheia e ficam perigosamente indefesas ante essa 

realidade.  

Na Espanha, a prevenção contra a “maldade pura” é mais fácil. Há uma difundida 

piada que aponta precisamente para isso: 

 

O velhinho está à beira da morte e convoca filhos e netos: 

– Dispus em meu testamento que vocês só herdam se cumprirem a seguinte 

disposição: Se eu morrer em Madri, devo ser enterrado em Zaragoza; se eu 

morrer em Zaragoza, devo ser enterrado em Madri.  

Os herdeiros perplexos perguntam: 

– Mas, abuelito, porqué, porqué? 

– Por jod*%$@! [para ferrar vocês] 

 

A piada é tão difundida que basta repetir duas vezes o porqué, que já fica 

subentendida a motivação de joder.  

Outro exemplo, este uma criação do genial humorista catalão Eugenio. Em muitas 

situações da vida temos que contar com situações nas quais amigos que, querendo 
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sinceramente ajudar, atrapalham e muito. As nossas expressões “fogo amigo”, “com 

amigos assim, quem precisa de inimigos...”, “muy amigo” (do personagem Gardelón de Jô 

Soares) não têm o requinte do cavaleiro medieval da piada: 

 

– Sete horas da manhã. Fim de janeiro. Século onze. Baixa Idade Média. O 

cavaleiro regressa ao castelo, depois de uma dura batalha, em estado 

deplorável. Ia com a armadura toda amassada, o elmo retorcido, a cota de 

malha em frangalhos e o cavalo mancando. O senhor do castelo sai a seu 

encontro e diz: 

– Mas o que foi que te aconteceu? 

– Senhor, eu venho de servir a meu senhor, castigando vossos inimigos do 

Poente.  

– Mas, o que estás dizendo...? Eu nunca tive inimigos no Poente! 

– Ah, mas a partir de agora, sim, que tendes...  

 

O alcance pedagógico do contar histórias, do mashal, mostra-se tanto mais evidente 

quando consideramos a própria estrutura ontológica do homem: espírito e matéria em 

intrínseca união, em nosso referencial que remete a Tomás de Aquino: matéria e forma, 

para empregar a clássica linguagem de Aristóteles. Em vez de princípios morais abstratos 

ou “teoremas” éticos, contamos com a força concreta da história, do mashal.  

No psicodrama algo que nos ajuda a perceber a concretude de Tomás de Aquino é o 

objeto intermediário, quando damos forma ao que sentimos. Em um grupo de trabalhadores 

da Secretaria da Assistência Social, que ficavam no gabinete, foi proposto que todos fossem 

fazer atendimento na rua. Para que isso ocorresse fizemos um trabalho com eles: 

construíram com sucata a praça. Foi uma grande surpresa perceber que o homem em 

situação de rua que iriam encontrar tinha sido representado por eles duas vezes maior do 

que o tamanho da praça. Dessa forma, o grupo pode nomear o receio que estava de sair à 

rua. 

Nesse quadro, a prudentia receberá importante potencial de conteúdo da experiência 

acumulada em histórias.  
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A prudentia, para chegar a uma decisão sobre o agir no aqui e no agora, necessita 

descer do plano genérico, cujo primeiro princípio é o extremamente abstrato “fazer o bem e 

evitar o mal”, passando ainda por indeterminados princípios remotos, como podem ser, por 

exemplo, os Dez Mandamentos. Finalmente, a situação na qual me encontro neste momento 

e que exige de mim uma decisão. No nível “penúltimo” da deliberação é que a memória 

(auxiliar decisiva da prudentia) lança mão de recursos relativamente menos abstratos como 

provérbios, fábulas, contos, mitos etc. que condensam a experiência e como que a oferecem 

em termos próximos ao prático: 

 

Como foi guardada, transmitida essa experiência da vida? Rituais, livros 
sapienciais, provérbios, fábulas, anedotas etc. A partir da vida de cada um, teremos 
que encontrar de novo, dar um novo posto a essa sabedoria - bastante problemática 
- que é fundamental para nossas vidas, principalmente em nossa época, em que 
teimamos em reduzir tudo à realidade de coisas: o homem é reduzido ora à biologia, 
ora à economia, ora à psicologia, ora à sociologia. A educação contemporânea, 
assim como os meios de comunicação, tem favorecido essa interpretação 
coisificada e fragmentária da pessoa, o que acaba por determinar o nosso 
comportamento em relação aos outros, que passamos a tratar como coisas. Só com 
essa volta à experiência da vida - e uma educação que a tenha em conta - é que 
evitaremos a perda do sentido da realidade que é a vida (HORTA, 1995: 58)  
 

A cultura para Maturana, a transmissão de experiências de vida, surge quando 

conservamos comportamentos consensuais que deixam de ser fenômenos ocasionais e 

passam a ser conservados geração após geração, através da nossa linguagem. Em suas 

palavras: “Assim, caçar, pescar, guardar um rebanho, cuidar de crianças, [...] como 

atividades humanas, são diferentes classes de conversações. Consistem em distintas redes 

de coordenações consensuais de ações e emoções.” (MATURANA, 2009: 31)  

Certamente, há muitos outros aspectos da “pedagogia das narrativas”, que serão 

explorados – e mesmo identificados – no decorrer do trabalho, mas as citações acima, de 

Carrière e Horta, já nos dão um norte do teor da pesquisa. Fique também, desde já, a 

advertência de que incorporaremos ao nosso repertório (que é um dos principais objetivos 

deste trabalho) amthal embutidos em citações de outros (como no caso da mesa redonda do 

Cemoroc, que citaremos longamente), precisamente pelo fato de que nos pareceram 



 34 

importantes e, afinal, aqui não é relevante se um bom mathal procede da tradição anônima, 

de um humorista como Eugenio, ou de educadores contemporâneos como Hirose ou 

Lauand. Daí também, neste sentido, a vênia que pedimos para citações um tanto longas. 

Para que não percamos o sentido da vida, é importante olhar, compreender, refletir 

sobre as nossas histórias, anedotas, piadas, enfim amthal, que nos revelam como humanos 

que somos. Faremos como seu Rabuja da história Catador de pensamentos, que 

colecionava pensamentos. Organizaremos aqui nossas histórias, para podermos saber mais 

um pouco de nós mesmos e propiciar um início a todos que quiserem continuar. 

Cabe aqui uma versão da história “O Catador de Pensamentos”, de Monica Feth. 

 

Todas as manhãs, exatamente às seis e meia, o Sr. Rabuja passa pela 

casa onde moro. Nunca atrasa. Posso até acertar meu relógio, de tão 

pontual que ele é. 

Nas costas ele leva uma mochila amarrotada, presa com uma tira de 

couro muito gasta. Movimenta-se como alguém que não sabe o que é pressa. 

É um homem velho e as pessoas velhas muitas vezes parecem ter os 

bolsos cheios de tempo. Cuidadosamente guardam cada minuto, cada hora e 

cada dia de sua existência. 

O Sr. Rabuja é catador de pensamentos. Nem o menor pensamento 

lhe escapa. Assim que ouve algum, ele abre a mochila, assobia suavemente, 

e aquele pensamento logo chega voando. Alguns vêm suavemente, outros se 

aproximam tão depressa que quase o derrubam. Cada pensamento tem seu 

comportamento próprio. São imprevisíveis. 

Mais tarde pega a mochila e vai para o seu quarto de trabalho. 

Estende um pano, abre a mochila e despeja os pensamentos. Agacha-se, 

desembaraça e separa os pensamentos emaranhados e os guarda, em ordem 

alfabética, em grandes prateleiras. 

Na prateleira A, por exemplo, os pensamentos acanhados, aflitivos, 

agressivos, amalucados, amáveis, arrojados... Na B os belos, blasfemos, 

bobos, bonachões, bondosos, brilhantes, burlescos... Na C temos os 

pensamentos caóticos, corajosos, criteriosos, curiosos... 
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A arrumação exige toda a atenção, pois os pensamentos são quase 

transparentes e muito fáceis de serem confundidos.  

Depois de terminar a classificação, ele deixa os pensamentos 

descansando um pouco. Aí começa a retirá-los, um a um, e a depositá-los 

com muito cuidado num grande cesto de vime. Depois leva todos para fora e 

planta-os nos canteiros. 

Na manhã seguinte o despertador toca muito cedo, ele corre para a 

janela para ver as flores mais magníficas e raras que se pode imaginar. 

Pouco a pouco, com grande delicadeza, as flores se dissolvem. Elas se 

desfazem em inúmeras partículas que ao primeiro vento, se dispersam, 

colorindo todo o céu.  

Elas voam e pousam cuidadosamente, na testa das pessoas, que estão 

sonhando, e se transformam em novos pensamentos. Se não existissem 

catadores de pensamentos, estes ficariam o tempo todo se repetindo e 

provavelmente um dia deixaria de existir. 

 

Todas as cidades têm catadores de pensamentos como eu e como vocês. Nas cidades 

grandes há até dois ou três. Só que quase ninguém sabe, porque eles trabalham o mais 

discretamente possível. A maioria tem nomes esquisitos. Puro disfarce. Quem iria imaginar, 

por exemplo, que alguém que se chama Rabuja, Jean, Maturana, Roseli pudesse ser catador 

de pensamentos? 

 

Sustento que aquilo que conotamos na vida cotidiana, quando falamos de cultura ou 
de assuntos culturais, é uma rede fechada de conversações que constitui e define 
uma maneira de convivência humana como uma rede de coordenações de emoções 
e ações. [...] Desse modo, uma cultura é, constitutivamente, um sistema conservador 
fechado, que gera seus membros à medida que eles a realizam por meio de sua 
participação nas conversações que as constituem e definem (MATURANA; 
VERDEN-ZÖLLER, 2004: 33) 
 

O que aconteceu em uma viagem a Ilha do Cardoso, no litoral sul de São Paulo na 

década de 70 – quando ainda não havia internet, é bom lembrar! –, ilustra bem as palavras 
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de Maturana.  Um dos filhos do pescador que era o líder da comunidade estava com o 

ouvido muito doente e foi preciso trazê-lo para se tratar em São Paulo. Ele nunca tinha 

saído de sua comunidade.  Entrando no carro, ele perguntou: 

 

- Posso ir na proa? Não foi imediato o entendimento de quem o 

acompanhava. 

Chegando a São Paulo, no edifício do consultório onde ele seria atendido 

ao entrar no elevador ele perguntou: 

- Isso é o metrô? 

 

Nos demos conta do nosso automatismo e hábito na relação com ele. Não tínhamos 

percebido o quanto estávamos desconectados de um menino que nunca havia estado numa 

cidade grande e de nós mesmos, agindo sem consciência. 

A conservação é temporária, no contato com o outro mudamos nossas 

configurações, não imediatamente, há estranhamentos, ou risadas, somos pegos de calças 

curtas, como visitantes estrangeiros de nós mesmos. 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 
correm; requer parar para pensar, para olhar, para escutar, pensar mais devagar, 
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; para sentir, sentir mais devagar, 
demora-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivas a atenção e a delicadeza, abrir 
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 
espaço. (BONDIA, 2001: 6) 
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CAPÍTULO II 

                                                 Os Pressupostos do trabalho  

 

 

2.1 Início de conversa 
 

 

Os pressupostos do trabalho são nossa bússola, nos ajudaram na trajetória, como 

focos, refletores que iluminam a cena do teatro, colocando luz e brilho no que o diretor nos 

propõe a olhar. Nossos focos são o pensamento confundente, o mathal, o homem como 

espírito-corpo, o ensino por comparações materiais e a virtude da prudentia. 

O caminho que estabelecemos nessa pesquisa não pretende esgotar as reflexões 

sobre mashalim e sobre o que eles mobilizam nas pessoas. Pretende incentivar olhares 

diversos sobre o cotidiano, convidar a participação. Somos capazes, como seres humanos, 

de nos rever e nos reconstruir ao interagirmos com o meio. Vivemos no conhecimento e 

conhecemos vivendo.  

Maturana reforça essas ideias quando afirma: 

 

Vivemos no mundo e por isso fazemos parte dele; vivemos com os outros seres 
vivos, e portanto compartilhamos com eles o processo vital. Construímos o mundo 
em que vivemos durante as nossas vidas. Por sua vez, ele também nos constrói ao 
longo dessa viagem comum. Assim, se vivemos e nos comportamos de modo que 
torna insatisfatória a nossa qualidade de vida, a responsabilidade cabe a nós. 
(MATURANA, 2007: 9-10)  

 

2.2 Pensamento confundente9  

 

 

Por feliz coincidência, a Dra. Chie Hirose, em recente artigo (HIROSE, 2013) no 

qual analisa as histórias da tradição japonesa, optou pela mesma metodologia e empreendeu 

                                            
9. Este tópico recolhe referenciais teóricos indicados pelo Prof. Lauand em sessões de 
orientação.  
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a tarefa de resumir de Lauand as considerações teóricas que servem muito bem para este 

nosso trabalho. Assim, a seguir, neste tópico, recolhemos as considerações de HIROSE 

(2013) e construímos um diálogo a muitas vozes.  

 O pensamento confundente é uma das ferramentas importantes para a da 

Antropologia, ele ajuda a revelar as muitas distinções que fazemos da realidade. Maturana 

diria que há tantas realidades quanto há seres humanos. 

A ideia do confundente é mais de fusão e do que de confusão, conviver e incluir, em 

uma comparação com o metal, poderíamos empregar o verbo fundir. O pensamento 

confundente nos convida a pensar em algo que contém dois diferentes, e com isso gerar 

novos modos de viver e conviver.  

 

Trata-se de uma dupla dimensão do pensamento. Há uma função, diríamos, normal 
do pensamento que é distinguir e determinar as diferentes formas de realidade. Por 
outro lado, se esta fosse a única função do pensamento, não haveria como lidar 
intelectualmente com realidades complexas, em suas conexões, nas quais interessa 
ver o que há de comum e, portanto, o tipo de relações que há entre realidades que, 
de resto, são muito diferentes”. Isto é o que Ortega denominava "pensamento 
confundente. [...] O pensamento confundente" é muito importante e é um 
complemento para o pensamento que distingue. (MARÍAS, 1999) 

 

Nós seres humanos, usamos muitas palavras confundentes, em situações variadas e 

por motivos diversos, ora conscientes ora inconscientemente, não conseguimos ter 

consciência de nossa linguagem em grande parte do nosso “linguajar”, estamos imersos nas 

muitas falas e ficamos misturados com elas. Por isso é importante lançar o olhar para esse 

“linguajar”. 

Os vocabulários técnicos, de áreas específicas, possuem uma riqueza enorme. 

Quando falamos do psicodrama, empregamos muitos termos que são utilizados para 

caracterizar o pensamento e a ação desta metodologia, como por exemplo: a matriz de 

identidade, o átomo social, as redes sociométricas, enfim um linguajar próprio. Esses 

termos nos distinguem de outras linhas teóricas. Marías chama atenção para outro aspecto 

do pensamento confundente quando diz: 
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[...] enquanto esses vocabulários específicos possuem uma riqueza enorme, tudo o 
que um homem pode sentir por outra pessoa resume-se — em todas as línguas que 
conheço — a meia dúzia de palavras. Algumas positivas, como "amizade", "amor", 
"ternura", "simpatia", "carinho", e outras tantas negativas. Parece-me muito restrito. 
Eu tenho quatro filhos, já adultos, e eu os amo de quatro maneiras diferentes. Há 
uma variedade imensa do amor, e a língua não reflete essa variedade. É uma 
limitação esquisita. Talvez devido a uma certa desatenção pelos sentimentos, pelos 
conteúdos anímicos, em contraste com a refinada atenção dedicada às técnicas. 
(MARÍAS, 1999) 
 

A restrição e a amplitude vistas nas palavras não está no que elas distinguem ou 

confundem, está na nossa forma de observar o mundo, de nomeá-lo, na nossa cultura, na 

história que cada um vive e manifesta em seu linguajar. 

As palavras que explicam e detalham aparecem em meios específicos, formam uma 

linguagem própria que distancia os não interessados, os não iniciados, e criam o inverso: 

caracterizam grupos unidos em torno de valores.  

Nesse sentido, a consideração: O viver humano surgiu quando nossos ancestrais 

começaram a viver no conversar como uma maneira cotidiana de vida que se conservou, 

geração após geração, pela aprendizagem de seus filhos (MATURANA, 2009: 31). No 

viver humano, vai se conservando o que consciente ou inconscientemente escolhemos de 

forma consensual e como o fazemos. Prossegue Hirose:  

 

Cabem aqui algumas observações: a rigor, não podemos falar de linguagem e de 
realidade como se fossem aspectos estanques e independentes: nossa percepção da 
realidade dá-se pela linguagem e nossa linguagem é elaborada a partir da realidade 
que percebemos: melhor seria falar de “sistema língua / pensamento”, para evocar o 
fecundo conceito de Johannes Lohmann. (HIROSE, 2013: 72) 

 

A linguagem vai se ajustando e transformando, assim como a realidade. Como na 

anedota contada por Ian Stewart no livro Conceitos de Matemática Moderna: 

 

Um astrônomo, um físico e um matemático estavam passando férias na Escócia. 
Olhando pela janela do trem eles avistaram uma ovelha preta no meio de um 
campo. “Que interessante”, observou o astrônomo, “na Escócia todas as ovelhas são 
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pretas”. Ao que o físico respondeu: “Não, nada disso! Algumas ovelhas são pretas”. 
O matemático olhou para cima em desespero e disse: “Na Escócia existe pelo 
menos um campo, contendo pelo menos uma ovelha e pelo menos um lado dela é 
preto” (SING, 2008:147) 

 

Um exemplo que favorece a compreensão do termo confundente é a palavra árabe 

Salam, em hebraico Shalom, que muitas vezes, erroneamente, traduzimos por “paz”. Ela 

confunde em si vários significados relativos à sanidade, à aceitação e à integridade física e 

moral. Podemos dizer, por exemplo, que algo quebrado perdeu o seu shalom, sentido que 

seria muito diferente de paz. 
 

Ainda Hirose:  

 

Sendo a linguagem abstrata, ela é sempre de algum modo confundente; interessa-
nos o “confundente relativo”, aquelas realidades, para o bem ou para o mal, que 
umas línguas distinguem e outras não. O português é confundente em relação ao 
inglês no uso do adjetivo “grande”, que o inglês distingue em “big” e “great”: se eu 
digo que a Amazônia é grande, devo, provavelmente, traduzir por “big”; já se digo 
“grande Uruguai...”, devo recorrer ao “great”, porque realizou, digamos, a façanha 
de eliminar a poderosa Argentina nas oitavas de final...  

 

Cabe aqui a reflexão de Maturana:  

 

Como a descrição da experiência não pode substituir o vivido, a descrição somente 
pode colocá-la no âmbito do olhar reflexivo e assim constituí-la como elemento do 
mundo humano que é o mundo que surge no linguajar. (MATURANA e D’AVILA, 
2009: 65) 

 

O confundente da linguagem joga luz sobre uma visão mais inclusiva da vida. 

Poderíamos ser mais confundentes e deixar de ser só inclusivos em detrimento do 

exclusivo, dessa forma, utilizaríamos a palavra equidade, em relação ao direito de todos, 

com mais consistência. 

Numa formação com um grupo de professores da antiga FEBEM, unidade que fica 

na estrada Imigrantes, usamos uma forma de trabalhar do psicodrama sócio- educativo que 
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é a multiplicidade cênica, que coloca a ideia do confundente em ação. Foi relatado por uma 

professora a dificuldade que ela tinha quando um ‘interno” se masturbava na aula. 

A cena foi montada com a ajuda dos outros professores presentes e alguém que 

tivesse uma sugestão nova poderia modificar a cena que seria repetida incluindo a 

mudança, isso seria feito quantas vezes o grupo achasse necessário. 

Na primeira cena montada, a professora entrava e nem olhava para o menino, fingia 

que nada estava acontecendo. Uma pessoa se incomodou com essa atitude e refez a cena 

dando uma bronca no menino. Uma outra pessoa aproximou-se e mandou o menino parar, 

outra o mandou para a coordenação. A ideia era pensar possibilidades, não dar algo fechado 

e pronto, muito menos julgar. Sabemos que é fácil dizer o que deve ser feito, sem fazer 

parte do contexto. 

Depois de algumas cenas e reflexões, um dos poucos professores homem, pois a 

maioria era mulher, perguntou: vocês não pensaram o que estaria ocorrendo com esse 

menino para expor tanto algo tão íntimo? 

Admitir diferentes possibilidades em educação e especialmente nas relações, torna o 

ser humano mais flexível, as nuances nos ajudam a olhar por muitos pontos. Que sentido 

tinha a masturbação do adolescente? Para alguns de agressão, para outros de exibicionismo, 

para outros de pedido de ajuda, enfim várias visões. Porém, refletir sobre a “cena temida”, 

fez com que ela não ocorresse mais.   

Segundo o professor Frederico Navarro, agregar e agredir têm a mesma raiz. O que 

favorece o pensamento de que alguém que agride quer aproximar-se, mesmo que de um 

modo ainda desorganizado. Muitas vezes, discutir essa ideia com professores do ensino 

fundamental e médio, ajuda-os a acolher melhor os movimentos dos adolescentes. 

 

 

2.3 O confundente mathal / mashal 

 

 

Precisamente para o tema deste trabalho, a tradição semita traz poderosa 

contribuição: o confundente mathal. Em artigo intitulado “Amthal – a pedagogia de Deus”, 

Lauand (2012) mostra a envergadura desse conceito:  
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Mathal em árabe (ou seu exato correspondente em hebraico mashal; pl.: amthal e 
mashalim resp.) é uma dessas tantas palavras semitas que confundem em si diversos 
significados que as línguas ocidentais fazem corresponder a distintos vocábulos. 
Assim, se quisermos cobrir o campo semântico em torno de mathal (ou do radical 
tri-consonantal, a alma da palavra semita; no caso: m-th-l), encontraremos: 
provérbio, parábola, comparação, metáfora, exemplo, modelo, ditado, adágio, 
semelhança, analogia, equivalência, símile, apólogo, modelo, imagem, ideal, 
escultura, escarmento, tipo, lição, representação diplomática, interpretação teatral 
ou cinematográfica, etc. 
Mesmo que atinemos, em cada caso, com a tradução mais adequada, sempre se 
perde o caráter confundente do original, que pensa conjuntamente todo o campo 
semântico. Mathal, palavra comum às línguas semitas, é, assim, empregada 
indistintamente para diversos gêneros e figuras de linguagem, envolvendo 
semelhança e comparação - mithl significa “como” – no centro dos quais estão os 
nossos provérbios e parábolas. 

 

“Sim, sim, salamin” é um mathal que engloba uma concordância com algo, 

concordância com alegria que predispõe quem concorda com algo e o outro que propôs a 

questão a um momento confundente. 

 

O uso da palavra mathal na Bíblia 
Para uma aproximação concreta da riqueza de conteúdo desse conceito, comecemos 
exemplificando com um contexto familiar, o da Bíblia (em português, usarei 
(preferentemente a Bíblia de Jerusalém). Nela, o uso de mathal é empregado em 
situações, para o leitor ocidental, muito variadas. Assim, numa edição árabe da 
Bíblia (al-Kitab, 1986), encontraremos, com toda a naturalidade, a seguinte gama 
de significados (entre outros) em torno de mathal: 
a)Provérbio. É o sentido mais usual (já o “Livro dos Provérbios” é “Kitab al-
Amthal”). E, entre tantos outros, encontraremos, por exemplo, em I Sam 24,14: 
“Como diz o antigo provérbio (mathal): ‘Dos ímpios procede a impiedade...’”. 
(Lauand, 2012: 33,34) 

 

Os diferentes contextos trazem provérbios, que explicam ou definem formas de 

operar, naquele instante, em cada situação, como se fossem obras de arte que nos 

transmitem a sensação do que esta sendo vivido imediatamente. 
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b) Sátira, objeto de escárnio. Como no caso de Jó que, em extrema desgraça, 
derrama-se em lamentações e diz: “Tornei-me objeto de sátira entre o povo 
(mathalan al-shu'ubi), alguém sobre o qual se cospe no rosto” (Jó 17,6). 
Naturalmente, não nos seria imediatamente compreensível uma tradução como a da 
edição em castelhano da Bíblia de Jerusalén: “Me he hecho yo proverbio (!?) de las 
gentes, alguien a quien escupen en la cara”. 
Mas, afinal, a verdade é que Jó se torna proverbial: até hoje há, em diversas línguas, 
expressões idiomáticas que falam em “paciência de Jó”, o homem escolhido por 
Deus como modelo de comportamento exemplar em situações de extrema provação. 
A Pedagogia de Deus, que quer oferecer modelos concretos, não poupa sofrimentos 
a justos como Jó, Oséas ou a Seu próprio filho, Jesus. O caso de Oséas é ainda mais 
intrigante: Deus o manda desposar uma prostituta e, amando-a devotadamente, 
passar por todos os sofrimentos de corno, para mostrar – por comparação – como é 
Sua misericórdia e Seu amor! (Lauand, 2012) 
 

Como fica alguém que herda toda essa história, tendo o apelido dado pelo irmão: 

Jó10? Quantas vezes foi lembrado da “paciência de Jó”, de ter que aguentar, dar conta. Nem 

sempre nos damos conta do que herdamos a partir da linguagem. Num grupo de gestentes 

que conversavam sobre os nomes que queriam dar aos filhos, ficou nítido o quanto 

precisamos nos ouvir, para poder decidir. Os nomes citados como possíveis eram: do irmão 

que morreu, de um personagem “mal” da TV, de uma avó muito brava ou do pai que estava 

preso, da pessoa mais inteligente da família, entre outros. As crianças, sem escolha, já 

nascem com esses pesos. 

 

c) Escarmento, exemplo de castigo. Assim, em Ezequiel (14,8), Iahweh, irado 
com a infidelidade, lança a ameaça contra o idólatra: será extirpado do meio do 
povo e dar-lhe-á castigo exemplar. Embora preserve o sabor semita do original, 
do ponto de vista da linguagem comum é um tanto descabida, para nós, uma 
tradução como a da Bíblia de Jerusalém: “Porei o meu rosto contra esse homem, 
farei dele um sinal e um provérbio (!?)...”. Já o “correspondente” árabe ayatan 
wa mathalan é perfeitamente adequado (ayat significa sinal). (Lauand, 2012) 

 

                                            
10 A autora deste trabalho, eu, chama-se Georgia e é conhecida por muitos peloo apelido de Jó. 
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Os muito usos da palavra provérbio na Bíblia,vão mostrando a importância do 

confundente, na história do linguajar humano e da necessidade de mergulhar nesse 

linguajar para nos apossarmos mais e mais de nossa própria história. 

 

d) Exemplo, ideal a ser seguido. Como em Jó 13,15: “Dou-vos o exemplo (... 
mathalan...) para que, como eu o fiz, também vós o façais”. 
 e) Parábola. Como em Mt 21,33: “Escutai outra parábola (Isma'u 
mathalan...) . Havia um proprietário que plantou uma vinha etc. etc.”. 
f) Comparação. Usa-se mathal, mesmo que não haja estrutura narrativa (própria da 
parábola). Assim, em Mt 13, 31 e ss., após as parábolas que narram o destino das 
sementes do semeador e a história do joio e do trigo, Cristo propõe “outro mathal”, 
que é mera comparação (sem enredo narrativo): o reino dos céus é semelhante ao 
grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes... Como também o 
imediatamente seguinte (também introduzido por “... mathalan...”: o reino dos céus 
é semelhante ao fermento que atua sobre a massa... Nessa mesma linha, está o 
mathal (Mt 24, 32) dos sinais, indícios: “Aprendei da figueira esta parábola (!?) 
(mathal) quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, 
sabeis que o verão está próximo (da mesma forma, será a vinda do Filho do Homem 
etc.)”. 
g) Fala velada, enigmática, obscura. Em João 16,25, Cristo declara aos discípulos: 
“Disse-vos essas coisas por amthal... já não vos falarei por amthal, mas claramente 
vos falarei do Pai”. E, em Jó 16,29, os discípulos respondem: “Eis que agora falas 
claramente e sem mathal algum”. (Lauand, 2012) 

 
 

O mathal/ mashal, que trazem tantas distinções numa mesma palavra, aparecem no 

mesmo texto com tantas nuances: provérbio, objeto de escárnio, exemplo de castigo, ideal a 

ser seguido, parábola, comparação e fala velada. Mostra como precisamos nos aposar da 

linguagem, não achar que entendemos de antemão, refletirmos sobre os diferentes usos. Os 

amathal/ mashalim trazem na sua confundência, as relações que são cheias de afeto, do que 

nos afeta e por isso não são óbvias, escondem em si algo de nós, humanos. 

Nesse sentido, vale lembrar “Aletria e hermenêutica” de João Guimarães Rosa, o 

genial primeiro prefácio de Tutaméia, no qual ele dá a algumas anedotas o status de tema 

de romance kafkaesco. 
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A estória não quer ser história. A estória, em rigor, deve ser contra a 
História. A estória, às vezes, quer-se um pouco parecida à anedota. 

A anedota, pela etimologia e para a finalidade, requer fechado ineditismo. 
Uma anedota é como um fósforo: riscado, deflagrado, foi-se a serventia. Mas sirva 
talvez ainda a outro emprego a já usada, qual mão de indução ou por exemplo 
instrumento de análise, nos tratos da poesia e da transcendência. Nem será sem 
razão que a palavra “graça” guarde os sentidos de gracejo, de dom sobrenatural, e 
de atrativo. No terreno do humor, imenso em confins vários, pressentem-se mui 
hábeis pontos e caminhos. E que, na prática de arte, comicidade e humorismo atuem 
como catalisadores ou sensibilizantes ao alegórico espiritual e ao não-prosaico, é 
verdade que se confere de modo grande. Risada e meia? Acerte-se nisso em Chaplin 
e em Cervantes. Não é o chiste rasa coisa ordinária: tanto seja porque escancha os 
planos da lógica, propondo-nos realidade superior e dimensões para mágicos novos 
sistemas de pensamento. 

Não que de toda anedota evidência de fácil prestar-se àquela ordem de 
desempenhos: donde, e como naturalmente elas se arranjam em categorias ou tipos 
certos, quem sabe conviria primeiro que a respeito se tentasse qualquer razoável 
classificação. E há que, numa separação mal debuxada, caberia desde logo série 
assaz sugestiva - demais que já de si o drolático responde ao mental e ao abstrato - a 
qual, a grosso, de cômodo e até que lhe venha nome apropriado, perdoe talvez 
chamar-se de: anedotas de abstração. 

Serão essas – as com alguma coisa excepta – as de pronta valia no que aqui 
se quer tirar: seja, o leite que a vaca não prometeu.  

Talvez porque mais direto colidem com o não-senso, a ele afins: e o não-
senso, crê-se, reflete por um triz a coerência do mistério geral, que nos envolve e 
cria. A vida também é para ser lida. Não literalmente, mas em seu supra-senso. E a 
gente, por enquanto, só a lê por tortas linhas. Está-se a achar que se ri. Veja-se 
Platão, que nos dá o “Mito da Caverna”. 

Siga-se, para ver, o conhecidíssimo figurante, que anda pela rua, 
empurrando sua carrocinha de pão, quando alguém lhe grita: “– Manuel, corre a 
Niterói, tua mulher está feito louca, tua casa está pegando fogo!...” Larga o herói a 
carrocinha, corre, voa, vai, toma a barca, atravessa a Baía quase... e exclama : “ – 
Que diabo! eu não me chamo Manuel, não moro em Niterói, não sou casado e não 
tenho casa...”  

Agora, ponha-se em frio exame a estorieta, sangrada de todo burlesco, e tem-se 
uma fórmula à Kafka, o esqueleto algébrico ou tema nuclear de um romance 
kafkaesco por ora não ainda escrito. (ROSA, 1967)  
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As histórias das pessoas estão recheadas de piadas, casos que se revelam de muitas 

formas na ação psicodrámatica, muitas vezes fazendo com que consigamos rir das nossas 

mazelas, revelando nossa cultura. “O psicodrama, como a anedota, traz a tona à cultura 

popular, o cotidiano das pessoas. Através de cenas contadas ou vividas faz refletir sobre o 

aqui e agora do ser humano, sobre como e o que estamos vivendo.” (VASSIMON e 

BITTENCOURT, 2012:52)  

Cabe adiantar aqui algumas das “piadas sapienciais” que queremos incluir em nosso 

repertório. Preferimos, para não “chover no molhado”, piadas menos conhecidas do público 

em geral. Claro que, nisto como em tudo neste trabalho, trata-se de preferências pessoais e 

um convite a que cada um elabore o seu próprio repertório.  

 

Perguntas “inocentes”  

 

Por vezes, por detrás de indagações aparentemente ingênuas, teóricas e 

desinteresseiras, escondem-se graves problemas. 

 

 O coelhinho felpudo estava fazendo suas necessidades matinais e, quando 

olha para o lado, vê um enorme urso fazendo o mesmo. O urso se vira para ele e 

diz: “– Ei, coelhinho, você não se incomoda de ficar com seus pêlos sujos de 

cocô?” O coelhinho respondeu: “– Não, isso é normal”. Então o urso pegou o 

coelhinho e se limpou com ele.  

 

Cuidado, portanto, quando ouvir uma pergunta – aparentemente inofensiva – como: 

“– A sua Metodista em São Bernardo é no Km 13?”. “– Sim, é”. “– Então, você podia, por 

favor, pegar meus livros numa gráfica que fica no Km 11?” 

 

Mudando o foco.  

 

O carteiro entra no quintal da velha solteirona para entregar uma carta e o 

buldogue investe furiosamente contra ele que para escapar sobe numa árvore que 

dá para a janela da velha, o buldogue já quase alcançando-o. A velha diz “– Não 
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tenha medo, ele é castrado”. E o carteiro “Minha, senhora, eu não estou com medo 

que ele me f*#@; eu estou com medo é que ele me morda”.  

 

Uma pessoa telefona para a farmácia de manipulação: “– Já faz duas semanas que 

eu encomendei os remédios que vocês disseram que ficariam prontos em dez 

dias...!” “– Não se preocupe, quando ficarem prontos, nós entregaremos em sua 

casa”. 

 

De onde menos se espera.  

 

Em muitas situações já de extrema dificuldade sobrevem mais uma desgraça. Falta-

nos o genial provérbio espanhol para essas ocasiões: “Por si fueramos pocos, parió la 

abuela”.  

 

Luminares provincianos.  

 

Toda cidadezinha do interior tem seus acadêmicos imortais, seus cientistas de ponta 

etc. Denunciados pela piada de Eugenio: 

 

Quatro amigos estão jogando biriba num bar de La Almunia de Doña Godina 

[vilarejo de 7000 habitantes] e na tevê começa a passar um documentário de 

Jacques Cousteau, no qual uns mergulhadores se atiram de costas do barco ao mar. 

Diz um deles: 

– Eu sempre me pergunto, por que os mergulhadores pulam de costas ao mar. 

E o Calixto, que estava ao lado, diz: 

– Pulam de costas, porque se pulassem de frente, o impacto da água na máscara 

poderia quebrar o vidro e fazer mal à vista.  

Diz o Galindo:   

– Nada disso... Pulam de costas, porque se pulassem de frente, com o peso das 

garrafas que levam nas costas, poderiam ficar embaixo do barco e ser tragados 

pela hélice. 
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Diz o Ambrósio:  

– Vocês não sabem coisa nenhuma. Pulam de costas por causa do princípio de 

Arquimedes, que também era mergulhador: que a todo corpo que se submerge na 

água, a água sofre um deslocamento igual ao volume que penetrou.  

E o Aniceto, que estava no balcão, picando fumo, diz:   

– Êta caipirada! Vocês são a vergonha da cidade. Pulam de costas, porque, se 

pulassem, de frente cairiam dentro do barco, porra! 

 

Burocratas natos.  

 

Esta piada de Eugenio – do sujeito que quer adquirir um simples bloco de papel e vê 

que seu colega tem que levar a privada para comprar papel higiênico –, tem por alvo as 

pessoas detalhistas. 

 

Un tío va por la calle y para a una señora: 

– Oiga, señora, ¿sería usted tan amable de decirme si por aquí cerca hay una 

imprenta? ¿O una papelería? 

– Mire, señor, justo ahí delante hay una, pero le aconsejo que no entre. 

– ¿Por qué? ¿Qué pasa? 

– Es que la dependienta es muy palizas. Se enrolla la tía de una manera… Es muy 

pesada. 

– ¿Qué puedo hacer entonces? 

– Pues para ganar tiempo yo le aconsejo que tire por esta calle recto, la quinta 

travesía gira a mano derecha, la próxima a la izquierda y ahí hay otra. 

El tío piensa: “Tengo que comprar un bloc. Por un bloc no hace falta que me pegue 

esa caminata”. Total, que entra en la papelería de enfrente y dice la dependienta: 

– Usted dirá, señor. 

– Mire, señorita, quería un bloc. 

– Para un niño o para una niña? 

– ¿Pero es que hay blocs para niños y niñas? 



 49 

– No, lo digo por el color de las tapas. Si es para un niño, verdes; si es para una 

niña, rosas. 

– Es para un niño. Verdes me va bien. 

– ¿Lo quiere con espiral, normal, con clips… 

– Déme un bloc, por favor. 

– ¿Lo quiere rayado, cuadriculado o milimetrado? 

– La mare de Deu… Como usted quiera. Quiero un bloc. 

– Quiere papel couché, papel tela… 

En eso que en la papelería entra un tío con un vater en el hombro y le dice a la 

dependienta: 

– Mire, señorita, el culo se lo enseñé ayer, el váter es este y el papel higiénico que 

quiero es aquel que está en la estantería.  

 

Excesso de pureza também mata.  

 

Esta piada visa pessoas certinhas, puras, que nunca dizem um palavrão.  

 

Dois ladrões, roubando de madrugada a loja de perfumes do shopping são 

surpreendidos pela porta de ferro eletrônica. No dia seguinte, a polícia abre o local 

e ao se entregarem um diz desesperado para o policial: “– Seu guarda, me arruma 

um pouco de merda que eu estou que não me aguento”. 

 

Entusiasmos desmedidos: parar na hora certa.  

 

O chefe dos bombeiros recebe um novo equipamento: uma cama elástica. Para 

testá-la vão a um alto edifício da cidade e o tenente pede um voluntário para 

lançar-se do alto do prédio sobre a cama. Após um tempo de indefinição, 

finalmente, o sargento – com medo como todos – se oferece.  

Lança-se do 30º andar, sob o aplauso da multidão de curiosos, bate na cama, sobe 

até o 29º, cai de novo e assim por diante. Depois de uns cinco lances, o tenente diz: 

– Ó sargento, já deu, pare, vamos embora.  
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Mas o sargento, curtindo a experiência e os aplausos, responde: 

– Só mais um pouquinho, tenente, agora vou cair de costas.  

Após algumas insistências, o tenente desiste e vai embora. No dia seguinte, 

pergunta ao cabo: 

– E aí, como acabou a demonstração do sargento no equipamento? 

– Bem, senhor tenente, ele não queria parar de maneira nenhuma e tivemos que 

abatê-lo a tiros.  

 

No psicodrama sócio-educativo, trabalhar com cenas que não são do contexto do 

grupo favorece que as pessoas sejam mais espontâneas e criativas. Se pedissemos para que 

um grupo de professores escolhesse uma dessas piadas para encenar e depois discutissemos 

o porquê da escolha, como foi a cena, o que ela tem do que estão vivendo, muito 

provavelmente levantaríamos algumas questões importantes do grupo. 

Explicitar o uso do termo sócio-educativo faz-se necessário porque profissionais 

não psicólogos usam essa modalidade que não tem cunho terapêutico, mas sim de 

desenvolvimento de papeis e grupos de trabalho. 

Numa formação com capacitadores do MEC para desenvolvimento dos municípios, 

usamos fotografías tiradas por meninos em situação de rua para que eles escolhessem e se 

agrupassem para refletir. Aparentemente, não tem nada a ver com o que está sendo 

trabalhado, contudo traz muitas projeções dos grupos e das pessoas o que facilita 

identificações entre os participantes e o desenrolar das histórias e reflexões. 

 

A vida é transitória, cheia de “aquis” e” agoras”, mas muitas de nossas 
histórias, anedotas e provérbios fazem sentido atemporal, por que falam de nós, 
seres humanos e mortais. 

E assim como na anedota, o psicodrama nos faz olhar com leveza para 
nossas mazelas. Podemos brincar, rir, chorar, ser curiosos de nós mesmos. 
(VASSIMON e BITTENCOURT, 2012: 52) 

 

Algumas vezes usamos nas formações um curta-metragem que se chama “Quando 

juvenal enfrentou a guarda”. O filme narra a história de um preso que estava na solitária e 

queria tomar banho. Ele pede para o cabo que responde: 
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– Não pode. 

Juvenal questiona e ele responde: 

– Não pode porque ordens são ordens. 

Juvenal pede para falar com o Tenente, e assim por diante vai aumentando a 

patente e sempre a mesma resposta: 

– Ordens, são ordens. 

Ninguém sabe o motivo das ordens, nem quem deu, mas seguem a risca. 

Juvenal vai perdendo a paciência e desacata o Major, com isso toma uma surra. 

A história termina com Juvenal tomando banho, para limpar o sangue da 

surra, com um enorme sorriso nos lábios. 

 

A discussão sobre as ordens, fez com que muitos professores pensassem na 

hierarquia, nas ordens sem sentido, nas regras não consensuadas que criam professores “do 

bem” e “do mal”, iam fazendo um paralelo com a vida escolar. Chegamos a detalhes do 

cotidiano como uso de boné ou não, por exemplo. A história facilitou a conversa sobre 

assuntos nem sempre muito amenos nas escolas. 

 

 

2.4 O homem como espírito-corpo e o ensino por comparações materiais 

 

 

Para ampliar nosso quadro de referencial teórico, valho-me aqui de recente artigo de 

Lauand (2013: 33) que nos fornece tanto a estrutura antropológica quanto a pedagógica, 

subjacentes a este nosso trabalho. Contar histórias é um poderoso recurso pedagógico, 

também em termos de motivação. 

 

Esse seu professar de professor é tão arraigado que Tomás tem de defender a 
possibilidade de um religioso dedicar-se ao estudo e à docência e mostrar que a 
docência é uma das formas mais elevadas de vida espiritual, em total harmonia com 
a vida contemplativa: Maius est illuminare quam lucere! Iluminar é mais do que ter 
luz.  
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Escola deriva de skholé, a atitude indicada por Aristóteles como condição do 
filosofar: a tradução por “lazer” não seria perfeita, pois a skholé é 
principalmente atitude: a alma em festa que se abre para o saber. Talvez as 
escolas que preservam hoje o sentido de skholé sejam as escolas de samba: os 
integrantes dedicam-se com amor à escola e não precisam ser coagidos por listas 
de presença, ameaças de reprovação, etc.  
Nesse quadro, Tomás propugna por aulas agradáveis e divertidas: bem 
humoradas11. Ao tratar do brincar na Summa, a afirmação central de Tomás 
encontra-se em II-II,168,3 ad 3 : Ludus est necessarius ad conversationem 
humanae vitae, o lúdico é necessário para a vida humana (e para uma vida 
humana). Daí decorrem importantes consequências para a educação, entre elas a 
de que o ensino não pode ser aborrecido e enfadonho: o fastidium é um grave 
obstáculo para a aprendizagem12. 

 

Ouvir e contar as histórias escolhidas por nossos familiares ou professores, porque 

ouviram quando crianças, porque têm alguma mensagem que possa ajudar naquela hora ou 

simplesmente para ter o prazer de compartilhar um momento junto. Como diz Marina 

Colasanti: “Contar ainda é sob qualquer suporte, a maneira de garantir a história que nos 

pertence e à qual pertencemos e que faz nossa passagem neste planeta e universo, a 

história da humanidade: muitas versões...” (2012: 9)  

Os professores, no geral, gostam de contar histórias, causos, eles falam o que é 

importante ser dito ou colocam processos reflexivos para que os alunos reflitam, pensem, 

façam boas escolhas. Contamos histórias, ouvimos histórias e vamos nos configurando no 

papel de ensinante/aprendente e de aprendente/ensinante. Quem sabe assim possamos ser 

menos aborrecidos e enfadonhos e recuperemos o prazer de aprender.  

 

Também na Suma, no tratado sobre as paixões, Tomás analisa um interessante 
efeito da alegria e do prazer na atividade humana, o que ele chama metaforicamente 
de dilatação: que amplia a capacidade de aprender, tanto em sua dimensão 
intelectual, quanto na da vontade (o que designaríamos, hoje, por motivação): “A 
largura é uma dimensão da magnitude dos corpos e só metaforicamente aplica-se às 
disposições da alma. “Dilatação” indica uma extensão, uma ampliação de 

                                            
11 Veja-se, a este respeito, nosso “Deus Ludens - O Lúdico no Pensamento de Tomás de Aquino”, prova de 
erudição do concurso de Professor Titular na Feusp: www.hottopos.com/notand7/jeanludus.htm#_ftn1. 
12. Suma Teológica, prólogo.  
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capacidade e se aplica à “deleitação” [Tomás joga com as palavras dilatatio-
delectatio] com relação a dois aspectos. Um provém da capacidade de apreender 
que se volta para um bem que lhe convém e, por tal apreensão, o homem percebe 
que adquiriu uma certa perfeição que é grandeza espiritual: e por isso se diz que 
pela deleitação sua inteligência cresceu, houve uma dilatação. O segundo aspecto 
diz respeito à capacidade apetitiva que assente ao objeto desejado e repousa nele 
como que abrindo-se a ele para captá-lo mais intimamente. E, assim, dilata-se o 
afeto humano pela deleitação, como que entregando-se para acolher interiormente o 
que é agradável (I-II, 33, 1).” 

 

Segundo Reich, o movimento da vida é a pulsação que flui quanto menos amarras, 

couraças o ser humano possuir – a contração e a expansão da energia vital geram saúde e 

motivação. A alegria como movimento expante, cresce, nos traz apetite de viver, mas 

precisamos depois nos retrair e refletir. Pulsar, diria o sábio provérbio “nem tanto ao mar 

nem tanto a terra”. 

 

Já a tristeza e o fastio produzem um estreitamento, um bloqueio, ou, para usar a 
metáfora de Tomás, um peso que bloqueia o espírito (aggravatio animi). Daí que 
Tomás recomende a quem ensina, o uso didático de formulações divertidas: para 
descanso dos ouvintes e para que seja ouvido com gosto (libenter audiat - II-
II,177,1): o que acontece quando “se fala, de tal modo que deleite os ouvintes” 
(dum aliquis sic loquitur quod auditores delectet - II-II,177,1).  
E, tratando do relacionamento humano em geral, Tomás chega a afirmar que 
ninguém aguenta um dia sequer com uma pessoa aborrecida e desagradável. Em 
outras palavras: chatice é pecado e aula aborrecida ofende a Deus.  

 

Não queremos como professores ofender a Deus e muito menos dar aulas 

aborrecidas, porém nos vemos com muitas questões na profissão de docentes atualmente. 

Tem sido colocado por alguns autores que estamos num momento de crise, de 

desprofissionalização. Nóvoa afirma que: 

 

A crise da profissão docente arrasta-se há longos anos e não se vislumbra 
perspectivas de superação a curto prazo. As consequências da situação de mal-estar 
que atinge o professorado estão à vista de todos: desmotivação pessoal e elevados 
índices de absentismo e de abandono, insatisfação profissional traduzida numa 
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atitude de desinvestimento e de indisposição constante (face ao Ministério, aos 
colegas, aos alunos, etc.), recurso sistemático a discursos-alibi de desculpabilização 
e ausência de uma reflexão crítica sobre a ação profissional, etc. (NÓVOA, 1999: 
22) 

  

A necessidade de recuperar a alegria e o movimento da vida se coloca. Retomar a 

reflexão crítica, o olhar para o nosso fazer: Nos perguntarmos como fazemos o que fazemos 

torna-se cada vez mais necessário! Trabalhar com os mashalim pode ser um ínicio dessa 

recuperação da criticidade e do prazer com o papel de professor. 

Voltando a Nóvoa: 

 

Mas é preciso contar também o outro lado da história, verificando com alguma 
surpresa que, apesar de tudo, o prestígio da profissão docente permanece intacto. A 
confirmarção deste fato é dada por sondagens publicada com frequência na 
imprensa e por relatórios diversos sobre a situação dos professores: num e noutro 
caso a imagem da profissão docente é bastante positiva, nomeadamente no 
confronto com outras atividades profissionais. Por outro lado, é inegável que as 
sociedades contemporâneas já compreenderam que o desenvolvimento sustentável 
exige a realização de importantes investimentos na educação. (NÓVOA, 1999: 22) 

 

Nas escolas que temos trabalhado nos últimos anos, o prestígio dos professores 

permanece, porém são classificados pelos alunos como “bons” e “maus”. Os bons são 

caracterizados como aqueles que dão aula, são exigentes, conversam e os maus como 

aqueles que não se comprometem com os alunos, com os conteúdos  e as vezes nem com a 

escola. 

 

2.5 O referencial antropológico de Tomás: “Anima forma corporis” 

 

Naturalmente, a pedagogia de Tomás assenta-se sobre sua concepção de homem. A 

história do homem está escrita em seu corpo. Marcas mais fortes ou menos fortes que 

definem seu comportamento, sua visão de mundo, sua relação emocional e intelectual com 

tudo e todos. 

Segundo Lauand: 
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[...] Destaquemos o ponto mais importante para nós: a afirmação de que a alma é 
forma do corpo ("anima forma corporis") é a afirmação de uma profunda 
unidade. Unidade entre o espiritual e o material, no ser humano; unidade entre o 
intelectual e o sensível, no conhecimento! 
Espírito e matéria: o objeto próprio da inteligência  
A unidade da filosofia de Tomás, manifesta-se em diversos âmbitos: não só a 
constituição fundamental do ser humano dá-se por integração de espírito e 
matéria (é precisamente isto o que significa a sentença central "anima forma 
corporis"), mas também na ordem da operação – sobretudo no caso do 
conhecimento – ocorre a mesma harmônica unidade. 

 

 Essa ideia de harmonia entre o todo e a parte, ou mesmo que a parte é o todo e vice-

versa é tratada por essa história hindu: A Morada do Criador. 

 

O pimpol é a morada do Criador. É uma árvore cultuada pelos hindus e 
povos da floresta. Eles vêm de longe para fazer suas preces despejando água no seu 
tronco. O pimpol é tão perfeito que, visto contra o céu, parece ter a forma igual á de 
sua folha. O detalhe se assemelha ao todo. (SHYAM, 2010: 7) 
 

Desenhos de árvores povoam a arte e o folclore da tribo gonde, da Índia central. Os 

gonde usam seu potencial visual, mas também o do conhecimento intelectual que cria 

histórias e desenhos a partir da sua percepção visual. 

Também aqui evoco Maturana: 

 

Contudo, o essencial é que para entender o fenômeno devemos deixar de pensar que 
a cor dos objetos que vemos é determinada pelas características da luz que nos 
chega a partir deles. Em vez disso, precisamos nos concentrar em compreender 
como a experiência de uma cor corresponde a uma configuração específica de 
estados de atividade no sistema nervoso, determinados por sua estrutura 
(MATURANA e VARELA, 2001: 27) 
 

Tanto Tomás, quanto Maturana, de formas diferentes, dizem que o potencial está no 

humano, na nossa experiência, na nossa percepção corpórea, nos seres humanos que somos 

vivendo no mundo que construímos e somos construídos. 
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O caso do conhecimento intelectual é mais complexo: o intelecto é reconhecido, 
por Tomás, como capaz de abertura, sem limites, para o real. [...] 
O homem, capax universi, chamado a relacionar-se com o todo do real 
(convenire cum ommni ente), realiza essa vocação do espírito a partir do 
sensível, da experiência, que incide sobre o fenômeno. Daí que naquela 
passagem básica [...] Tomás tenha dito que o enlace espírito-matéria “manifesta-
se no próprio modo de conhecer da inteligência humana”, uma inteligência 
espiritual integrada ao sensível. 
Assim se compreende o extraordinário relevo que Tomás, em sua doutrina sobre 
o conhecimento, dá ao concreto, ao fenômeno, ao sensível: “É conatural ao 
homem atingir o conhecimento do inteligível pelo sensível. E é pelo signo que 
se atinge o conhecimento de alguma outra coisa”. (LAUAND, 2013: 10) 

 

Aprendemos na experiência, no viver cotidiano, refletindo e nomeando tudo o que 

realizamos e vivemos, é por meio da sensibilidade que nos damos conta e nomeamos com 

palavras, distinguimos nas vivências o que nos importa, ou sensibiliza. O professor para dar 

a aula sobre determinado conteúdo, escolhe o recorte que mais encanta, que mais faz 

sentido para ele e passa para os alunos, que na relação com o professor se encantam ou não 

pelo tema trabalhado, pela relação vivida, pela experiência de ser aluno e professor, pela 

aprendizagem vivida. 

 

Como vimos, dizer que a inteligência é uma faculdade espiritual é dizer que seu 
campo de relacionamento é a totalidade do ser: todas as coisas visíveis e invisíveis 
são-lhe, em princípio, objeto. Contudo, a relação da inteligência humana com seus 
objetos não é uniforme. Dentre os diversos entes e diferentes modos de ser, alguns 
são mais direta e imediatamente acessíveis à inteligência. 
É o que Tomás chama de objeto próprio de uma potência: aquela dimensão da 
realidade que se ajusta, por assim dizer, sob medida, à potência. Não que a potência 
não possa incidir sobre outros objetos, mas o obiectum proprium é sempre a base de 
qualquer captação: se pela visão, captamos, por exemplo, número e movimento 
(digamos, sete pessoas correndo), é porque vemos a cor, objeto próprio da visão. 
(LAUAND, 2013: 11) 
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 A relação com a aprendizagem, com a inteligência com a possibilidade de dar 

sentido ao objeto do conhecimento se dá, como coloca Tomás, na relação com a totalidade 

da experiência, porém nomeamos parte desse aprendizado, outra parte fica vivida, mas nem 

sempre de forma conciente.  

 

Próprio da inteligência humana – potência de uma forma ordenada à matéria – é 
atingir a essência a partir da sensação: seu objeto próprio são as essências das 
coisas sensíveis. “O intelecto humano, porém – diz Tomás, contrapondo a 
inteligência do homem à do anjo –, que  está acoplado ao corpo, tem por objeto 
próprio: a essência, a natureza das coisas existentes corporalmente na matéria. E, 
mediante a natureza das coisas visíveis, ascende a algum conhecimento das 
invisíveis”. Nessa afirmação, central, espelha-se, como dizíamos, a própria estrutura 
ontológica do homem. (LAUAND, 2013: 11) 
 

A nossa forma de conhecer se dá pelo concreto, se pensarmos na criança isso fica 

mais evidente. Ela aprende tocando, lambendo, comendo, experimentando. Nesse nosso 

caminho como seres humanos começamos sempre como crianças concretamente e vamos 

nos distanciando, dando nomes, trabalhando com ideias. Mas precisamos nos lembrar 

sempre de que é na experiência que o aprendizado se dá, por mais que saibamos o conteúdo 

a passar para o aluno, é na relação com ele que o conteúdo é passado, que pode ou não 

fazer sentido. 

 Voltando a Tomás: 

 

O conhecimento a partir do sensível, do concreto.  
Dessa afirmação decorre, imediatamente, que mesmo as realidades mais espirituais 
são alcançadas através do sensível. "Ora – prossegue Tomás – , tudo o que nesta 
vida conhecemos, é conhecido por comparação (per comparationem) com as coisas 
sensíveis naturais". 
Essa sentença, além do mais, sugere-nos que o sentido extensivo e metafórico está 
presente na linguagem de modo muito mais amplo e intenso do que, à primeira 
vista, poderíamos supor. E é neste enquadramento que se compreende a doutrina de 
Tomás: todo o nosso conhecimento – mesmo o mais espiritual, mesmo o mais 
abstrato – dá-se per comparationem ad res sensibiles naturales. (LAUAND, 2013: 
11) 
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A idéia do sentido metafórico da linguagem está ligada ao fato de que é por meio da 

comparação com o que vivemos, com o concreto, que podemos acesar o que ainda não está 

claro. Por isso o uso dos exemplos, que são o centro desse trabalho. É através dos mashalim 

que vamos dar instrumentos para o professor encantar o seu fazer. 

 

Ao contrário dos anjos - diz Tomás (I,107,1, corpus e ad1) -, que “falam” 
diretamente entre si, o pensamento de um homem está oculto (clauditur mens 
hominis) para outros homens pela “espessura” do corpo (grossitiem corporis). E, 
assim, é necessário, para a manifestação do pensamento, a mediação do signo 
sensível. Esta é a razão pela qual a educação, a comunicação e o ensino dão-se 
por comparação com a realidade sensível (exemplo): “Daí que também quando 
queremos fazer alguém entender algo, propomos-lhe exempla”. (LAUAND, 
2013: 11) 
 

A imensa força pedagógica do concreto mostra-se em alguns provérbios árabes, 

selecionados por Lauand. Muito mais concretos e, portanto, mais fortes e sugestivos do que 

os nossos. Para o nosso tão abstrato: "A educação vem do berço", encontramos como 

correspondente na tradição árabe: "O pai dele é alho; a mãe, cebola. Como pode ele cheirar 

bem?". Outro exemplo é o de um provérbio que para o ocidental é expresso em extremos de 

abstração, enquanto o árabe, para o mesmo conteúdo, vale-se da forma radicalmente 

oposta: concreta, figurativa. O ocidental diz: "Quem o feio ama, bonito lhe parece". Mais 

abstrato, impossível: "Quem", "o feio", "bonito".... Já a formulação árabe é: "O macaco, aos 

olhos de sua mãe, é uma gazela". 

Para a aquisição da linguagem o homem passa por um processo de desenvolvimento 

no qual o corpo, no início, tem uma participação preponderante. Tocar, engatinhar, sugar, 

andar, cair, se levantar para depois de um tempo ser capaz de simbolizar e conceituar. 

 

Na base de todo ensino, sempre está o retorno ao concreto. Na famosa questão 
sobre o ensino - I, 117, 1 -, Tomás afirma que um homem nada pode ensinar a outro 
homem, senão movendo, pelo seu ensino “o discípulo a que este, por sua própria 
inteligência, forme os conceitos intelectuais, cujos signos o mestre lhe propõe 
exteriormente” (I, 117, 1 ad 3). 
Se o conhecimento que se obtém por busca própria dá-se pela aplicação de 
princípios universais a casos particulares – que recebe da memória ou da 
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experiência, proporcionadas pelos sentidos –, o mesmo ocorre com o ensino. 
(LAUAND, 2013: 12)  
 

A experiência do ensinar/aprender envolve todos os sentidos. Muitos professores 

esquecem que ensinamos no fazer junto da sala de aula por meio do como fazemos, não é 

só escrever o ponto na lousa, mas sim como fazemos isso junto aos alunos, com o prazer ou 

desprazer de estar com aquele grupo. Também é importante como escolhemos os conteúdos 

a serem dados, como pensamos as atividades. O “ponto” a ser ensinado empregna-se da 

relação de muitos corpos dentro da sala de aula. 
 

Portanto, o mestre pode contribuir para a aprendizagem do discípulo, propondo-lhe 
alguns auxílios para a inteligência, como: proposições menos universais (cum 
proponit ei aliquas propositiones minus universales), exemplos sensíveis (sensibilia 
exempla) ou comparações (similia) que conduzam o intelecto do educando ao 
conhecimento das verdades desconhecidas. 
Para Tomás, o próprio Deus (que, pelo Seu conhecimento, criou o homem) assume 
essa pedagogia. Ao discutir a legitimidade do uso de metáforas e parábolas na 
Sagrada Escritura, Tomás afirma a conveniência do ensino por comparações (sub 
similitudine corporalium), pois o ensino por comparações sensíveis é o mais 
adequado à natureza do homem, espírito intrinsecamente unido à matéria 
(conveniens est... spiritualia sub similitudine corporalium tradere). “É conatural ao 
homem atingir o inteligível pelo sensível, pois todo conhecimento tem, para nós, 
origem no sensível”. (LAUAND, 2013: 12) 

 

No psicodrama sócio-educativo o concreto é essencial, a aprendizagem se dá na 

ação, na experiência vivida no aqui e agora, o espaço dramático funciona como metáfora do 

espaço de reflexão do grupo. Esse espaço reflexivo não se limita ao racional, inclue 

emoções, sentimentos, sensações corporais e a própria ação. O trabalho com cenas, 

histórias, provérbios, imagens permite trabalhar os conteúdos do grupo, investigá-los, 

elaborá-los e muitas vezes transformá-los. 

Algumas cenas vividas com professores de uma escola pública na zona sul de São 

Paulo – quando trouxeram o dia a dia com os alunos, com a direção e entre eles – foram 

fundamentais para que eles dessem conta das atitudes inadequadas, que muitas vezes 

realizavam sem ter percepção do quanto empactavam seus interlocutores. 
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As histórias vividas e relatadas foram motivo de muita reflexão e transformação no 

grupo da escola.  

 

 

2.6 Avirtude da Prudentia 

 

 

Para completar o quadro de referencial teórico, também aqui recorro a um estudo de 

Lauand: o estudo introdutório ao tratado da Prudência de Tomás de Aquino (2005). 

 

   Prudentia e Prudência 
Para bem avaliar o significado e o alcance do Tratado da Prudência é necessário, 
antes de mais nada, atentar para o fato de que prudentia é uma daquelas tantas 
palavras fundamentais que sofreram desastrosas transformações semânticas com o 
passar do tempo. 
A proximidade entre a nossa língua e o latim de Tomás não nos deve enganar: 
ocorre, como dizíamos, um conhecido fenômeno de alteração do sentido das 
palavras que se manifesta muitas vezes quando lemos um autor de outra época. E 
não só alteração: como mostra C. S. Lewis, dá-se frequentemente, sobretudo no 
campo da ética, uma autêntica inversão de polaridade: aquela palavra que 
originalmente designava uma qualidade positiva, esvazia-se de seu sentido inicial 
ou passa até a designar uma qualidade negativa. 
Foi o que aconteceu, entre outras, com as palavras "prudente" e "prudência". 
Atingidas ao longo dos séculos pelo subjetivismo metafórico e pelo gosto do 
eufemismo; "prudência" já não designa hoje a grande virtude, mas sim a conhecida 
cautela (um tanto oportunista, ambígua e egoísta) ao tomar (ou ao não tomar...) 
decisões.  
Observação similar - "será que a prudência tornou-se uma qualidade negativa?" - 
era registrada, já em 1926, por Garrigou-Lagrange. 
A virtude cardeal da Prudentia 
Se hoje a palavra prudência tornou-se aquela egoísta cautela da indecisão "em cima 
do muro"; em Tomás, ao contrário, prudentia expressa exatamente o oposto da 
indecisão: é a arte de decidir-se corretamente, isto é, com base não em interesses 
oportunistas, não em sentimentos piegas, não em impulsos, não em temores, não em 
preconceitos etc., mas, unicamente, com base na realidade: em virtude do límpido 
conhecimento do ser. É este conhecimento do ser que é significado pela palavra 
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ratio na definição de prudentia: recta ratio agibilium, "reta razão aplicada ao agir", 
como repete, uma e outra vez, Tomás. 
Prudentia é ver a realidade e, com base nessa visão, tomar a decisão certa. Por isso, 
como repete Tomás, não há nenhuma virtude moral sem a prudentia, e mais: "sem a 
prudentia, as demais virtudes, quanto maiores fossem, mais dano causariam" (In III 
Sent. d 33, q 2, a 5, sc 3). Com as alterações semânticas, porém, tornou-se 
intraduzível, para o homem de nosso tempo, uma sentença de Tomás como: "a 
prudentia é necessariamente corajosa e justa". 
Sem esse referencial, fundamentados em quê tomamos nossas decisões? Quando 
não há a simplicitas, a simplicidade que se volta para a realidade como único ponto 
decisivo na decisão, ela acaba sendo tomada, como dizíamos, com base em diversos 
outros fatores: por preconceitos, por interesses interesseiros, por impulso egoísta, 
pela opinião coletiva, pelo "politicamente correto", por inveja ou por qualquer outro 
vício... (LAUAND, 2005: IX, X, XI) 
 

Nossas decisões são tomadas muitas vezes, como diz Naffah, por “um corpo 

mascarado, mecanizado e alienado” através do seu papel social, da sua conserva cultural, 

pelo que está posto. No papel do professor essa circuntância fica mais grave, porque nossas 

ações, atitudes, descisões recaem sobre muitos alunos, turmas em formação. 

 

Mas este ver a realidade é somente uma parte da prudentia; a outra parte, ainda 
mais decisiva (literalmente) é transformar a realidade vista em decisão de ação, em 
comando: de nada adianta saber o que é bom, se não há a decisão de realizar este 
bem... (LAUAND, 2005: XI) 
 

Na ação que conseguimos explicitar as situações, que fazemos escolhas e 

transformamos o mundo que nos rodeia. Como diz Naffat:  

 

É a trama que se desfaz, o enredo que se revela, a verdade que, finalmente, emerge 
e se desdobra nas suas variações particulares. É um espaço grupal que, por fim, faz-
se interioridade para realizar o encontro, a troca, a comunhão de corpos que, nessa 
dialética do reconhecimento de si e do outro, reencontram sua verdadeira dimensão: 
ser-no-mundo. (NAFFAT, 1980: 18,19)  
 

Voltemos a Lauand:  
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O nosso tempo, que se esqueceu até do verdadeiro significado da clássica 
prudentia, atenta contra ela de diversos modos: em sua dimensão cognoscitiva (a 
capacidade de ver o real, por exemplo, aumentando o ruído - exterior e interior – 
que nos impede de “ouvir” a realidade) e em sua dimensão prescritiva, no ato de 
comandar: o medo de enfrentar o peso da decisão, que tende a paralisar os 
imprudentes (pois, insistamos, a prudentia toma corajosamente a decisão boa!). 
(LAUAND, 2005: XI,XII ) 

 

No jogo dramático tem uma ideia que exemplifica muito bem o agir com 

prudentia,quando estamos mais conectados com o nossos sentires, quando conseguimos 

estar mais presentes, mais no “aqui” e “agora”, damos respostas no jogo, na realização da 

atividade que estivermos fazendo, mais espontâneas e criativas. Se ao contrário estivermos 

em campo tenso pensando na derrota, ou no jogador que precisamos superar sem estarmos 

conectados com o que estamos fazendo, damos piores respostas, fazemos atos “burros”, 

desconectados da situação, da emergência do jogo.  

 

É dessa dramática imprudência da indecisão que tratam alguns clássicos da 
literatura: de "Hamlet" ao “Grande Inquisidor” de Dostoiévski, de que voltaremos a 
falar mais adiante.  
A grande tentação da imprudência (sempre no sentido clássico) é a de delegar a 
outras instâncias o peso da decisão que, para ser boa, depende só da visão da 
realidade. Há diversas formas dessa abdicação: do abuso de reuniões desnecessárias 
à delegação das decisões a terapeutas, comissões, analistas e gurus, passando por 
toda sorte de consultas esotéricas.  
Uma das mais perigosas formas de renúncia a enfrentar a realidade (ou seja, a 
renúncia à prudentia) é trocar essa fina sensibilidade de discernir o que, naquela 
situação concreta, a realidade exige por critérios operacionais rígidos, como num 
“Manual de escoteiro moral” ou, no campo do direito, num estreito legalismo à 
margem da justiça. É também o caso do radicalismo adotado por certas propostas 
religiosas. Tal como o "Ministério do Vício e da Virtude" do regime Taliban, 
algumas comunidades cristãs – em vez de afirmar o direito (e o dever) do fiel de 
discernir o que é bom em cada situação pessoal concreta – simplificam 
grosseiramente: em caso de dúvida, é pecado e pronto!  
O "Tratado da Prudência" de Tomás é o reconhecimento de que a direção da vida é 
competência da pessoa e o caráter dramático da prudentia se manifesta claramente 
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quando Tomás mostra que não há "receitas" de bem agir, não há critérios 
comportamentais operacionalizáveis, porque – e esta é outra constante no Tratado – 
a prudentia versa sobre ações contingentes, situadas no "aqui e agora". (LAUAND, 
2012) 

 

O Tratado nos coloca diante do espelho, de quem somos e como agimos, no instante 

em que estamos vivendo. Se estamos andando na rua, escrevendo um trabalho, respirando 

ar puro no campo ou ar poluído na cidade, são escolhas diárias, muitas vezes sem a menor 

reflexão, mas quando paramos para pensar e nos perguntamos como estamos fazendo o que 

fazemos? Abre-se o espelho a nossa frente. 

 

É que a prudentia é virtude da inteligência, mas da inteligência do concreto: a 
prudentia não é a inteligência que versa sobre teoremas ou princípios abstratos e 
genéricos, não!; ela olha para o “tabuleiro de xadrez” da situação “aqui e agora”, 
sobre a qual se dão nossas decisões concretas, e sabe discernir o “lance” certo, 
moralmente bom. E o critério para esse discernimento do bem é: a realidade! Saber 
discernir, no emaranhado de mil possibilidades que esta situação me apresenta (que 
devo dizer a este aluno?, compro ou não compro?, caso-me ou não?, devo responder 
a este mail? etc.), os bons meios concretos que me podem levar a um bom 
resultado, à plenitude da minha vida, minha realização enquanto homem. E para 
isto é necessário ver a realidade concretamente. De nada adiantam os bons 
princípios abstratos, sem a prudentia que os aplica - como diz Tomás - ao "outro 
pólo": o da realidade (que significa "amar o próximo" nesta situação concreta?). 
(LAUAND, 2012: 14) 

 

Muitas vezes só discernimos quando algo nos toca. Numa palestra sobre emprego 

apoiado, auditório cheio, muitas conversas e explicações sobre como apoiar trabalho para 

qualquer pessoa que queria, com qualquer deficiência, uma menina com síndrome de down 

levanta a mão e fala, “vocês estão falando em incluir e esquecem que para me incluir, 

precisam desenhar, além de falar, se não eu não entendo”. O palestrante agradeceu e todos 

ficaram em silêncio, cada um com seu pensamento. 

 
A condição humana é tal que - muitas vezes - não dispomos de regras operacionais 
concretas: sim, há um certo e um errado objetivos, um “to be or not to be” pendente 
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de nossas decisões, mas não há regra operacional. Tal como para o bom lance no 
xadrez, há até critérios gerais objetivos... mas não operacionais concretos! [...] 
Trata-se assim de uma "inteligência" moral, a insubornável fidelidade ao real, que 
aprende da experiência e, portanto, requer a memória como virtude associada: a 
memória fiel ao ser. 
Precisamente no artigo dedicado à virtude da memoria, Tomás observa que não 
pode o homem reger-se por verdades necessárias, mas somente pelo que acontece in 
pluribus (geralmente).  
Note-se que esta é também a razão da insegurança em tantas decisões humanas: a 
prudentia traz consigo aquele enfrentamento do peso da incerteza, que tende a 
paralisar os imprudentes.  
Como já apontávamos, é dessa dramática imprudência da indecisão, que expressam 
alguns clássicos da literatura: do "to be or not to be..." de Hamlet aos dilemas 
kafkianos (o remorso impõe-se a qualquer decisão), passando pelo "Grande 
Inquisidor" de Dostoiévski, que descreve "o homem esmagado sob essa carga 
terrível: a liberdade de escolher" e apresenta a massa que abdicou da prudentia e se 
deixa escravizar, preferindo "até mesmo a morte à liberdade de discernir entre o 
bem e o mal". E, assim, os subjugados declaram de bom grado: "Reduzi-nos à 
servidão, contanto que nos alimenteis".  
[...]  
Nesse quadro "negativo" [de mistério, próprio da condição humana], pode-se 
compreender melhor o significado da prudentia em Tomás: porque não conhecemos 
completamente as coisas, não podemos ter a certeza matemática nem critérios 
operacionais para discernir o bem; para a boa decisão moral, precisamos das 
(frágeis e incertas) luzes da prudentia: ter a memória do passado, examinar as 
circunstâncias (e as circunstâncias como fonte de moralidade detonam qualquer 
tentativa de espartilhar a conduta em manuais de escoteiro morais), recorrer ao 
conselho (não por acaso, com a supressão da prudentia na pregação da Igreja 
contemporânea, "conselho" deixou de significar aconselhar-se a si mesmo e passou 
só a significar conselho dado por outro), etc.  
É também no que se refere à prudentia, estão, como pano de fundo, os dois 
elementos-chave de Tomás: mistério e liberdade. Afirmar a prudentia é afirmar que 
cada pessoa é a protagonista de sua vida, só ela é responsável, em suas decisões 
livres, por encontrar os meios de atingir seu fim: a sua realização. Esses meios não 
são determináveis "a priori"; pertencem, pelo contrário, ao âmbito do contingente, 
do particular, do incerto do futuro e, necessariamente, a prudentia se faz 
acompanhar da insegurança, da necessária insegurança que acompanha toda vida 
autenticamente humana. Afinal, para Tomás, o que o conceito de pessoa acrescenta 
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à essência humana é precisamente a individualidade concreta: "alma, carne e osso, 
são configuradores do homem (sunt de ratione hominis); mas esta alma, esta carne e 
estes ossos são configuradores deste homem (sunt de ratione huius hominis) e assim 
'pessoa' acrescenta à configuração da essência os princípios individuais". 
(LAUAND, 2012: 14, 15,16) 

 

Ser protagonista da vida é viver o aqui e agora como no ínicio do conto O poente da 

bandeira de Mia Couto: 

 

Aurorava. O sol dava as cinco. As sombras, neblinubladas, iam esperando na 
ensonação geral. No topo das árvores frutificavam os passáros. Toda madrugada 
confirma: nada, neste mundo, acontece num súbito. A claridade já muito espontava, 
como lagarta luzinhenta roendo o miolo da escuridão. As criaturas se vão 
reconhecendo sob o fundo da inexistência. Neste tempo uterino o mundo é interino. 
O céu se vai azulando, permeolhável. Abril: sim, deve ser damasiado abril. Agora, 
que a aurora já entrou neste escrito, entremos nós no assunto. (COUTO, 2012: 53) 

 

Voltemos a Lauand: 

 

Qualquer atentado contra a prudentia tem como pressuposto a despersonalização, a 
falta de confiança na pessoa, considerada sempre "menor de idade" e incapaz de 
decidir e, portanto, devendo transferir a direção de sua vida para outra instância: a 
igreja, o estado etc. Em qualquer caso, isso é sempre muito perigoso... (LAUAND, 
2012: 17) 

 

 

2.7 Complementos e uma “maquete” do trabalho 

 

 

Fechamos este capítulo, trazendo as ricas contribuições de uma mesa redonda13 (da 

qual participei), dedicada ao tema Histórias. Recolhemos aqui as principais contribuições e 

também amostras para o trabalho propriamente dito, a que nos dedicaremos no próximo 

capítulo.  

                                            
13 Collatio 11 abr-jun 2012 CEMOrOc-Feusp / IJI - Univ. do Porto. 
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[Georgia Vassimon]: Prof. Lauand, o senhor acabou de falar do contar histórias, 

fábulas, piadas, provérbios, parábolas, enfim tudo aquilo que na tradição 

pedagógica árabe é designado por amthal. Pensando não na relação ensino-

aprendizagem, mas, digamos, num plano pessoal, que papel exercem os amthal? 

 

[Jean Lauand]: Um papel importantíssimo. De fato, é muito difícil distinguir o que 

é de “uso didático” e o que é de “uso pessoal”. Até porque – todo professor sabe 

disso e... vive disso – ensinar é um processo de “voz média”: ações que não são 

propriamente ativas ou passivas, mas de interação. Sim, eu as protagonizo, pero no 

mucho... Nesse sentido, é muito interessante lembrar que o verbo “falar”, loquor 

em latim, é verbo depoente: ativo-passivo. Falando para os alunos é que eu acabo 

falando para mim mesmo: ganho consciência do que realmente penso. Coisa que, 

aliás, está acontecendo neste exato momento... (risos).  

 

Esses risos, em muitas situações aparecem, rimos de nós mesmos, do nosso operar e 

isso é delicioso. “Vergonha alheia”, como dizem hoje os jovens, vergonha de sermos como 

somos. Quando o professor Jean afirma que “falando para os alunos é que acabo falando 

para mim mesmo: ganho consciência do que realmente penso” destaca uma dimensão 

fundamental da relação professor/aluno que tem muito a ver com “a voz média” que está na 

interação, no entre, na intersecção. 

O evento “mesa redonda” em relação ao texto mais do que uma “maquete”, foi um 

aquecimento, para pensar as histórias como mathal, trazendo a nossa cultura em diferentes 

e diversas épocas e nem por isso deixando de nos presentificar.  

Aqui cabe uma explicação sobre a voz média:  

 

Emprega-se a voz média para ações que não se enquadram propriamente na 
voz ativa, nem na voz passiva: ações das quais eu sou o sujeito, mas que não estão 
sob meu comando. Assim, há ações que não são ativas nem passivas. O verbo 
nascer, por exemplo, não é ativo nem passivo: é muito difícil dizer se sou eu que 
nasço ou se "sou nascido". Certamente sou eu que nasço, mas não domino 
ativamente esta ação...; por isso o inglês usa o nascer na passiva: I was born in 
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1952. O mesmo acontece, por exemplo com o morrer: a ação é minha, mas não é 
minha... Uma tentativa de suprir a ausência da voz média dá-se pelo reflexivo, e 
vemos que a língua espanhola torna reflexivos verbos que em português não o são: 
Yo me muero etc. As canções de Paulinho da Viola trabalham muito com a voz 
média. O samba “Timoneiro” - do qual procede o verso: "Não sou eu quem me 
navega, quem me navega é o mar... - é um maravilhoso exemplo dessas ações que o 
latim expressa por voz média, verbos depoentes. Não sou plenamente dono do meu 
navegar; quem me navega é o mar. E “o mar não tem cabelos que a gente possa 
agarrar...” (LAUAND, 2012)  

 

Nesse mesmo sentido, Maturana diz: 

 

Tomemos ainda outra metáfora: não são só os timoneiros que dirigem os navios. O 
meio ambiente também pilota as embarcações, por meio das correntes marítimas, 
dos ventos, dos accidentes de percurso, das tempestades e assim por diante. Dessa 
forma os pilotos guiam, mas também são guiados. Não há velejador experiente que 
não saiba disso. (MATURANA e VARELA, 2007: 11) 

 

Voltemos à nossa mesa redonda: 

 

[Jean Lauand]: E disso o prof. Sylvio Horta, de modo muito incisivo, já nos falou 

de manhã: a metáfora (uma forma de mathal) é não só para expressar o 

pensamento, mas também meio do próprio pensar. E você mesma investiga isso 

para sua dissertação de mestrado: os amthal são não apenas recurso didático, mas 

base da virtude da prudentia, a arte de tomar a decisão certa em cada situação de 

nossa vida pessoal.  

[Sílvio Horta]: Gosto do que Ortega diz sobre o lugar dos mitos na educação. O 

papel do mito não é nos proporcionar uma adaptação intelectual à realidade, não é 

no mundo externo que ele encontra o seu objeto adequado, mas sim no mundo 

interior. Os mitos abrem os canais do sentimento que nutrem nossa vitalidade, nos 

instalam na ilusión (nos deixam ilusionados e não iludidos). Como diz Ortega: “o 

mito é o hormônio psíquico”. 
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O mito para Luc Ferry não se limita a distrair ou ser uma diversão literária, ele 

“constitui o cerne da sabedoria antiga, a origem profunda daquilo que a grande tradição 

da filosofia grega desenvolveu sob forma conceitual, visando definir os parâmetros de uma 

vida bem-sucedida para nós, mortais.” São algumas as definições do mito, mas muitas 

trazem essa idéia do “hormônio psíquico”. Pensar que o hormônio tem como função para o 

organismo estimular, movimentar, auxiliar no crescimento e na reprodução, usar essa 

metáfora, pensando nos mitos, nas histórias, elas de fato são estímulos para a reflexão e 

para a ação. 

Para Maturana nosso cérebro não distingue ilusão de percepção. Nas suas aulas ele 

nos conta uma história para exemplificar essa questão: “Uma moça olha ao longe e acha 

que vê uma amiga, corre em sua direção e se surpreende ao ver que não é a amiga.” 

Pergunta: quando ela errou? Quando achou que a moça era sua amiga ou quando percebeu 

que não era? Para ele, ela não errou em momento nenhum, pois viveu o prazer de ter 

reencontrado a amiga e a frustração de ter descoberto que a moça não era sua amiga.  

 

[Sílvio Horta] Ortega diz que quando alguém “censura o uso de metáforas em 

filosofia, revela simplesmente o seu desconhecimento do que é filosofia e do que é a 

metáfora. A metáfora é um instrumento mental imprescindível, é uma forma do 

pensamento científico”. Afirma que a metáfora é usada “quando nos encontramos 

com certas realidades difíceis de pensar (por exemplo: o fundo da alma)”, isto é, 

que “Além de ser um meio de expressão a metáfora é um meio essencial de 

intelecção”. “A metáfora é uma verdade, é um conhecimento de realidades. 

Descobre fatos tão positivos como os habitualmente descobertos pela investigação 

científica”. 

 

No psicodrama a metáfora ajuda a definir o protagonista da cena ou o tema 

protagônico, é como se ela revelasse o que precisa ser trabalhado, mas nem sempre temos 

consciência. A metáfora dá a dica, encanta o grupo e encaminha o trabalho para o assunto, 

ela concretiza o sentimento, coloca o foco, a luz ao que potencialmente seria conveniente 

trabalhar. 
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[Jean Lauand]: Quando não valorizamos a prudentia, corremos um sério risco: o 

de abdicar da especificidade da situação concreta. E isso é grave porque nossas 

decisões ocorrem no “aqui e agora” das circunstâncias da vida e abdicamos delas 

para instalar-nos no cômodo (e covarde) apego às regrinhas burocráticas, que 

sufocam a vida e a justiça. O caso antológico, ocorrido em 2009, é o daquelas 

diretoras das escolas municipais de São Paulo.14  

 

 [Lauand] Abdicamos da prudentia e ingressamos na lógica da hierarquia 

burocrática do Sistema, a do medo: “eu, hein?”, “na minha mão, bomba nenhuma 

explode”. Junte-se a isto o fato de que a educação fundamental está dominada 

pelas guardians, as SJ de David Keirsey, com forte tendência reguladora, e teremos 

um massacre dos educandos.  

 

Pensar nessa lógica hierárquica, burocrática e muitas vezes cruel, faz nos lembrar de 

muitas histórias vividas nas escolas públicas ou privadas, ou mesmo nas muitas instituições, 

histórias que trazem à tona essas questões. 

 Numa outra escola pública da zona sul de São Paulo, em uma visita, uma aluna da 

sala de alfabetização trava a seguinte conversa com uma professora visitante. 

 

– Sabe que mudamos de sala no meio do ano? 

– Mudaram? Como assim? 

– Fomos separados por hipóteses da escrita.  

Continuando a caminhada pelas salas, a aluna diz: 

– Essa é a sala dos “sem valor”. 

                                            
14 Um episódio recente manifestou – de maneira particularmente cruel – a injustiça que é, por vezes, aferrar-
se à letra da lei. A Prefeitura de São Paulo deveria ter entregado aos alunos da rede municipal de ensino os 
uniformes de inverno em março de 2009. Alegando dificuldades de trâmites jurídico-burocráticos até meados 
de junho – no qual São Paulo viveu um inverno frio e prolongado – não haviam sido entregues (e nem os de 
verão). Nada de novo, o atraso ocorre todos os anos. O mais absurdo, porém, foi a medida legalista de 
algumas diretoras proibindo a entrada dos alunos sem uniforme: “Na escola Celso Leite Ribeiro Filho, na 
Bela Vista (centro), pais contaram que a escola exige o uso do uniforme, mesmo sabendo que as crianças não 
os receberam.” (Folha de S. Paulo 9-05-2009 “Kassab atrasa entrega de uniformes pela 4ª vez”). Sem efetivos 
canais de manifestar sua indignação, vai-se instalando a dissolutio, enquanto o “pai de uma estudante, o 
caseiro Leonildo Vieira, 62, não reclama mais. ‘Já me acostumei, todo ano é assim’”. 
www.hottopos.com/notand_lib_14/notandumlibro14.pdf. 
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A professora espantada pergunta: 

– Como assim? 

A menina tranquilamente responde? 

– Os que não sabem nada, nem número, nem letra. 

A professora então fala para a aluna:  

– Então estou nesta classe. 

A menina responde: 

– Ah! Professora, não, né? Professor sabe tudo.15 

 

[Chie Hirose]: Um ponto importante que eu destacaria na fala do Prof. Lauand é o 

risco, sempre presente, “de abdicar da especificidade da situação concreta”, do 

“aqui e agora”. Daí a força das pedagogias dos Orientes: valendo-se, por um lado, 

dos ritos e, por outro, das fábulas e parábolas.  

 

Nos dois casos, estamos apostando no corpo como indutor do espírito: a repetição dos 

ritos, de gestos corpóreos, induz atitudes na alma.  

  

Nosso passeio pelos “orientes”, catando pensamentos, nos mostra outro linguajar, 
outros pensamentos e outras configurações, que ampliam a nossa percepção e os 
nossos canais sensíveis, por trazer reflexões mais diretas e concretas. Estamos no 
mundo. No entanto, quando examinarmos mais de perto como chegamos a conhecer 
esse mundo, descobriremos sempre que não podemos separar nossas histórias das 
ações – biológicas e sociais – a partir das quais aparece para nós. [...] 
A reflexão é um processo de conhecer como conhecemos, um ato de voltar a nós 
mesmos, a única oportunidade que temos de descobrir nossas cegueiras e 
reconhecer que as certezas e os conhecimentos dos outros são, tão aflitivos e tão 
tenues quanto os nossos. (MATURANA e VARELA, 2007: 28-30) 
 

A poesia na China tem muita importância na cultura e a palavra usada para nomeá-

la é shi, que significa “linguagem do coração”. Ela da voz à experiência emotiva e concreta. 

A cultura popular nos diferentes lugares do mundo, tem se mostrado no tempo, 

pouco valorizada; recuperar essa cultura oral, seja ela um “causo”, uma anedota, uma 

                                            
15 Conversa realizada pela autora. 
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história, um provérbio, uma fábula ou um poema, nos aproxima como seres humanos que 

somos.  

Maturana traz no seu livro Biologia – Cultural algumas questões da tradição 

oriental, na perspectiva de viver no desapego. Ele propõe que pensemos sobre: “Quem 

desejar alcançar a unidade deve praticar a virtude sem fazer distinções... dissolver todas 

as ideias de dualidade: bom e mau, belo e feio, alto e baixo – amar, odiar, ter expectativas, 

todos esses são apegos.” (MATURANA, 2009: 86, 87)  

Nesse sentido estar presente no aqui e agora nos favorece a sair do movimento de 

julgar. Os poemas chineses tem esse exercício de trazer o singelo, um olhar quase 

fotográfico. “São poemas que se voltam, muitas vezes com forte espírito critico, para o 

simples exercício da condição humana.” (FRÓES, 2012: 14). Falam do cotidiano dos 

amigos: passeios, jantares, despedidas, banquetes, a vida corriqueira.  

A poesia chinesa tende a dizer o máximo com o mínimo e tem como característica 

usar as “palavras cheias” que trazem o concreto e evitar as “palavras vazias” que servem 

mais para organizar e julgar.  

 

Adeus a um amigo que parte 

As montanhas azuladas 

bordejam as muralhas ao norte. 

A água cristalina 

contorna as muralhas ao leste. 

Nesse lugar 

nos separamos. 

 

Esse trecho do poema descreve uma cena, nos coloca no contexto vivido, no lugar, 

na amplitude, dando elementos do espaço externo e nos convida a pensar nas despetidas de 

amigos. É dicicil não entrar em contato com as nossas despedidas e mergulhar em nos 

mesmos. Recuperar as palavras “cheias” poderia nos ajudar nas relações escolares. 

Nas escolas onde trabalhamos, situações como a citada (dos uniformes) – exigir o 

que ainda não foi entregue – são, infelizmente, comuns. Há bibliotecas que continuam 

fechadas, pois, eventualmente, os livros podem sumir. Há salas de informática que não 
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podem ser usadas porque as máquinas podem ser destruídas ou as peças podem ser 

furtadas. Há ainda provas que avaliam assuntos ainda não trabalhados, não apreendidos. 

Enfim, que mundo estamos gerando com essa cultura da desconfiança?  

É importante nos dias de hoje nos perguntarmos sobre quais histórias poderemos 

contar para esses grupos para que possam olhar o presente vivido e darem conta do que nós 

mesmos temos gerado e conservado como parte da nossa cultura. Fazer escolhas nos leva a 

refletir. Vale lembrar Humberto Maturana e o convite que nos faz: “lançar um olhar sobre 

nossa história de transformações culturais a partir do suceder de nossos espaços ou 

dinâmicas emocionais e de sentires relacionais íntimos que guiam tais transformações num 

sentido ou noutro.” (2009) Nada mais rico do que as histórias escritas por nós, seres 

humanos que de alguma forma conservam o que escolhemos em cada momento histórico. 

Ele ainda diz que podemos entender a existência humana por meio de um olhar que nos 

leve a questionarmos o que desejamos conservar em nosso viver, conscientes de que essa 

escolha faz com que tudo o mais possa mudar, transformar-se. 

 

[Jean Lauand]: Voltando à pergunta inicial, os amthal – as histórias, anedotas etc. 

– sempre me guiam nas grandes e pequenas decisões da vida. Se me permitem, vou 

elencar aqui alguns exemplos pessoais, usando como critério de seleção: os mais 

frequentes, os que tenho citado em estudos e os mais “úteis”. Mas, antes, uma 

consideração teórica: tomar uma decisão é tarefa daquilo que se chama 

classicamente “razão prática”; não a razão que demonstra teoremas e articula 

enunciados abstratos, mas a razão que se volta para o “aqui e agora” e exige de 

mim uma dentre as diversas possibilidades concretas do agir neste caso: daí que a 

prudentia seja caracterizada como recta ratio (orthos logos) agibilium. (Claro que 

os amthal podem se prestar a manipulação ideológica, a distorções, a uma 

“perversa – torta-ratio” (risos) mas deste aspecto trataremos em outra ocasião). 

[...] 

Até Marx no prefácio de O capital, lembra a sentença chave da pedagogia das 

fábulas, a célebre advertência de Horácio (Satirae I, 1): “De te fabula narratur...” 

([Por que ris?] A fábula fala é de ti). Evidentemente, não estamos interessados em 

formigas, cigarras, lobos ou ovelhas, mas em nossa vida: nosso chefe, nossa sogra, 
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nossos projetos, etc. São Paulo, comentando o caráter de mathal de uma das tantas 

passagens da Bíblia: “Não atarás a boca do boi que debulha” (Deut 25, 4), desfere 

a ironia: “Acaso Deus está se preocupando com bois? Ou é para nós que Ele diz 

isto?” (I Cor. 9, 9-10). De te fabula narratur...  

E aqui se coloca um outro aspecto importante do ponto de vista psicológico – 

pessoal e também pedagógico – e é o da isenção que obtemos transferindo o 

problema para as fábulas. O rei Davi está totalmente cego e não reconhece seu 

horrendo crime de mandar matar Urias para ficar com sua mulher, até que Deus 

lhe envia Natã (II Sam 12) para contar-lhe a história de um homem que tinha 

imensos rebanhos e ainda assim mata a única ovelhinha do pobre etc. Davi, 

indignado, diz: “Esse homem merece a morte!” (II Sam 12, 5). E Natã responde: 

“Tu és esse homem...”. 

Ao mesmo tempo, a fábula permite uma maior margem de segurança ao crítico dos 

poderosos, que, afinal, está apenas contando uma história... É o que vem narrado 

em “Uma fábula sobre a fábula” por Malba Tahan (in Minha vida querida, 18ª ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2002):  

Quando Deus criou a mulher, criou também a Fantasia. Um dia, a Verdade 

resolveu visitar um grande palácio. E havia de ser o próprio palácio em que 

morava o sultão Harum Al Raschid. 

Envoltas as lindas formas num véu claro e transparente, foi ela bater à porta do 

rico palácio em que vivia o glorioso senhor das terras muçulmanas. Ao ver aquela 

formosa mulher, quase nua, o chefe dos guardas perguntou-lhe: 

– Quem és? 

– Sou a Verdade! - respondeu ela, com voz firme. - Quero falar ao vosso amo e 

senhor, o sultão Harum Al-Raschid, o cheique do Islã!  

[o chefe dos guardas informa o grão vizir...] 

– A Verdade! - exclamou o grão-vizir, subitamente assaltado de grande espanto. - A 

Verdade quer penetrar neste palácio! Não! Nunca! Que seria de mim, que seria de 

todos nós, se a Verdade aqui entrasse? A perdição, a desgraça nossa! Diz-lhe que 

uma mulher nua, despudorada, não entra aqui! [...] 
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Quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. E a Verdade continuou a 

alimentar o propósito de visitar um grande palácio. E havia de ser o próprio 

palácio em que morava o sultão Harum Al-Raschid. Cobriu as peregrinas formas 

de um couro grosseiro como os que usam os pastores e foi novamente bater à porta 

do suntuoso palácio em que vivia o glorioso senhor das terras muçulmanas. Ao ver 

aquela formosa mulher grosseiramente vestida com peles, o chefe dos guardas 

perguntou-lhe. 

– Quem és?  

– Sou a Acusação! - respondeu ela, em tom severo. Quero falar ao vosso amo e 

senhor, o sultão Harum Al-Raschid. Comendador dos Crentes. [Nova consulta ao 

grão vizir...] 

– A Acusação? – repetiu o grão-vizir, aterrorizado. – A Acusação quer 

entrar neste palácio? Não! Nunca! Que seria de mim, que seria de todos nós, se a 

Acusação aqui entrasse! A perdição, a desgraça nossa! Diz-lhe que uma mulher, 

sob vestes grosseiras de um zagal, não pode falar ao Califa, nosso amo e senhor. 

Quando Deus criou a mulher criou também o capricho. [...] Vestiu-se com 

riquíssimos trajes, cobriu-se com jóias e adornos, envolveu o rosto em um manto 

diáfano de seda e foi bater à porta do palácio em que vivia o glorioso senhor dos 

Árabes. Ao ver aquela encantadora mulher, linda como a quarta lua do mês de 

Ramadã, o chefe dos guardas perguntou-lhe: – Quem és?  

- Sou a Fábula - respondeu ela, em tom meigo e mavioso. - Quero falar ao vosso 

amo e senhor, o generoso sultão Harum Al-Raschid, Emir dos Árabes! [...] 

– A Fábula! - exclamou o grão-vizir, cheio de alegria. -– A Fábula quer entrar 

neste palácio! Allah seja louvado! Que entre! Bem-vinda seja a encantadora 

Fábula: Cem formosas escravas irão recebê-la com flores e perfumes. Quero que a 

Fábula tenha, neste palácio, o acolhimento digno de uma verdadeira rainha! E 

abertas de par em par as portas do grande palácio de Bagdá, a formosa peregrina 

entrou.  

E foi assim, sob o aspecto da Fábula, que a Verdade conseguiu aparecer ao 

poderoso califa de Bagdá, o sultão Harum Al-Raschid, Vigário de Allah e senhor do 

grande império muçulmano. 
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Reitero um aspecto importante que é o fato de que me permito recolher amthal 

clássicos ou de outros autores, que surgiram naquela mesa redonda porque considero que 

são parte (e parte importante) do repertório que estamos elaborando para este trabalho.  

Essa fábula traz muitos aspectos interessantes para nossa reflexão: o primeiro é que, 

muitas vezes, para que possamos executar uma ação ou falar algo, precisamos olhar o 

contexto para tomar a melhor atitude. No psicodrama olhamos para três contextos: o social, 

o grupal e o dramático (a ação propriamente dita). 

O segundo é como cada um se apresenta a partir do seu desenvolvimento, da sua 

identidade, de quantos papéis já viveu em sua vida. É comum, quando somos jovens, 

colocarmos a cara a tapa. Falamos tudo, doa a quem doer. Passado um pouco o tempo, 

ponderamos e nos perguntamos se valeu a pena a briga. E assim, muitas vezes, nos 

vestimos de acusação, julgamos tudo e todos a partir de muitas teorias e, por fim, temos 

muitas explicações. Quem sabe podemos aprender a ser fábula? E assim nos divertir e rir de 

nós mesmos e desvelar a verdade de uma forma compartilhada com a aceitação de todos os 

envolvidos, sem contudo trair aquilo que deveria ser dito. 

O terceiro aspecto que ocorre é que ela conta do processo e não do produto. Conta 

como a ardilosa mulher consegue entrar no palácio. O que vai acontecer - se é que vai 

acontecer algo - não ficamos sabendo, não importa, pois o foco está no fazer. O processo é 

muito interesante, nos coloca no aqui e agora. 

O quarto aspecto é que na fábula, como na vida, existem muitos medos. E se a 

verdade entrasse porta adentro? E se a acusação tivesse entrado? A fábula pode entrar 

porque não ameaça. Ela é inventada, convida à participação. 

O gostoso da história é que ela forma uma teia, revela a cultura interna (de quem 

inventou) e externa (do lugar onde vive), como e quem fez, vê, pensa, sente o que vive. A 

trama aumenta quando alguém lê, porque passa a ver, pensar e sentir, a partir da sua cultura 

interna/externa. A obra lida com seu entorno. A realidade é recriada com liberdade. O 

escritor, o contador, quem ouve a história ou a lê vislumbram os personagens que dançam 

juntos num contexto social, grupal e pessoal. 

Além de tudo que foi exposto, há as palavras que descrevem a mulher: ‘fantasia, 

verdade, formosa, nua, despudorada, obstinação, acusação, encantadora, capricho, linda’. 
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Elas trazem aspectos positivos e negativos. Apresentam uma atitude duvidosa: engana, de 

um lado, mas se olharmos de uma outra ótica é esperta. Como eram vistas as mulheres? A 

possibilidade de sermos pessoas não idealizadas como ocorre no texto é muito interessante. 

As diferenças de gênero (masculino e femenino) – estou citando Maturana – são somente 

formas culturais específicas de vida, redes específicas de conversações. É por isso que os 

diferentes valores que nossa cultura patriarcal confere às diferenças de gênero não têm 

fundamentos biológicos. Em outras palavras, as distinções sexuais são biológicas, mas o 

modo como vivemos é um fenômeno cultural. 

 

[Jean Lauand]: Grandes filósofos não têm reparos em citar fábulas e historietas 

para ilustrar suas teses. Um par de exemplos. Marx e Engels, no Manifesto, 

explicam que a destruição do capitalismo não virá de forças “externas”, mas da 

própria dialética interna que o leva a liberar forças qua acabarão por suprimi-lo. E 

evocam a tradicional fábula: “Tal como o aprendiz de feiticeiro, a burguesia não 

consegue controlar as potências que pôs em movimento”. E Tomás de Aquino, ao 

falar da ponderação antes de exercer o direito de fazer uma revolução, lança mão 

também de um “caso”: Verdadeiramente, costuma acontecer, na tirania, tornar-se a 

posterior mais grave que a precedente, pois não retira os gravames anteriores e, até, 

pela perversidade do coração, excogita novos. Por essa razão, como outrora, em 

Siracusa, todos desejassem a morte de Dionísio, certa velha orava continuamente a fim 

de que ele ficasse incólume e sobrevivesse a ela. Disso sabendo, interrogou o tirano por 

que fazia assim. Ao que respondeu: “Quando eu era menina, como tivéssemos pesado 

tirano, desejava a morte dele; morto esse, sucedeu-lhe outro algo mais rude, cujo fim de 

dominação eu tinha por grande bem. E começamos a ter um governo mais intolerável, 

que és tu. Portanto, se fores derrubado, sucederá um pior no teu lugar”.16 

 

[Lauand] Mas, passando a alguns casos concretos de uso de amthal (tanto em nível 

pessoal como no de comunicação), começaria por um dos mais geniais, que consegue 

com quatro palavras dar conta de uma sutil e complexa situação (e nos dá ocasião 

também de refletir sobre alguns outros aspectos da Pedagogia dos amthal).  

                                            
16 (http://pt.scribd.com/doc/65690839/7/Capitulo-VII De Regimine Principum I, VII acesso em 10-01-12) 
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A linguagem está muito ligada às gerações. Julián Marías acertadamente estabelece 

o espaço geracional, em termos de participação social, em 15 anos. Então, com a 

atual média de vida do brasileiro, convivem cinco gerações em nosso país. As 

distâncias de linguagem são por vezes acentuadas e se, por um lado, o bisavô não 

entende as gírias da garotada; por outro, os jovens usam cegamente as frases feitas 

dos mais velhos. E não é fácil prescindir delas. Como expressar rápida e eficazmente 

(o amthal tem esse aval), por exemplo, a vontade de A, em determinada situação, de 

abortar a tentativa do interlocutor, B, de envolver A em um problema que é só de B? 

E mais: dando a entender, ademais, a ironia de que B desfruta do sucesso sozinho, 

mas na hora do aperto, quer dividir o problema com A, mas que desta vez passou da 

conta?  

Nosso exemplo ilustra muito bem o gap geracional de que estamos falando. A 

situação se resolve com a usadíssima expressão “Nós quem, cara pálida?” Já citada 

anteriormente (“quem cara pálida” aparece, segundo o Google em 110.000 sites!17). 

Numa conversa entre pessoas de 60 anos, eles sabem muito bem a finíssima ironia e 

devastador conteúdo do que estão dizendo; mas e os adolescentes, que também se 

valem da expressão?  

Por aí já se vê a importância do trabalho da Georgia que, entre outros objetivos, tem 

o de dar consciência ao falante dos amthal que fala e ouve. A geração da mocinha 

que indagava (e mesmo a de seus pais) nunca terá assistido a westerns de índios (os 

pele vermelhas em contraposição aos caras pálidas); mas há 50 anos esses filmes 

eram o pão de cada dia, no cinema e na TV. E, como todos de minha época se 

lembram muito bem, o Zorro não era (principalmente) o de capa e espada, mas um 

ranger mascarado (daí também a expressão “ficar mascarado18” do futebol).  

A expressão “Nós, quem, cara pálida?”, procede de uma piada do início dos anos 

60. A TV brasileira exibia o seriado do herói Lone Ranger, que, no Brasil, foi 

batizado de Zorro; um ranger sempre acompanhado de seu fiel e servil índio Tonto. 

Um dia Zorro e Tonto encontram-se encurralados por índios sioux de um lado; 

comanches, apaches e moicanos pelos outros lados. Quando acaba a munição, Zorro 

                                            
17 Busca realizada em 26-12-11. 
18 O mascarado Zorro enfrentava casos incríveis e perigosíssimos, afetando sua naturalidade.  
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se lamenta: "Nós estamos perdidos, Tonto". Tonto faz sua melhor pose de índio, 

capricha no sotaque e responde: "Nós, quem, cara-pálida?". 

 

[Georgia Vassimon]: Falar da importância de contextualizar as histórias e as 

situações, para que façam sentido para um grupo maior de pessoas é fundamental. 

Diria meu mestre e amigo Cesarino que o atuar na situação sociodramática pode 

desenvolver nas pessoas a consciência de que é possível ser realmente agente da 

própria vida e de que, participando realmente de um coletivo, essa possibilidade se 

multiplica, criando mais possibilidades. Então contextualizar as pessoas através das 

vivências e da escuta de histórias refletidas no coletivo nos torna mais engajados. 

Esse termo embora com muitas conotações históricas pode nos levar a muitas 

derivas. Assim vamos nos conscientizando e nos dando conta de cada palavra 

compartilhada e resignificada.  

Os termos são mantidos numa cultura enquanto fazem sentido, depois ficam 

obsoletos. Quando algumas palavras são ditas, indicam a faixa etária de quem diz. 

Um exemplo? a minha mãe perguntou para a minha filha, sua neta, se ela estava 

incomodada? Hoje em dia falar de menstruação, não tem problema, mas na época 

dela se falava de “incômodo”. Essa conversa foi muito rica no sentido do lugar de 

onde cada um fala, que conotações as palavras têm em cada momento. Foi uma boa 

conversa do feminino em três gerações.  

 

[Jean Lauand]: É frequente o caso de piadas, fábulas, parábolas, provérbios etc. se 

reduzirem a uma sentença (do desfecho ou não) ou palavra e, nessa forma enxuta, 

virem a fazer parte do vocabulário. E grande parte dos usuários nem suspeitam da 

saborosa história que está por trás de expressões como: amigo da onça, lágrimas de 

crocodilo, mãe coruja, longo e tenebroso inverno etc.  

Se o primeiro exemplo, tomei de uma piada, o segundo é um clássico do budismo.  

A jangada de Buda. Quando mudo de casa, surge o problema: o que devo conservar; 

do que devo me desfazer? Há gente que guarda, por décadas, trastes que vão de 

aparelhos velhos de celular a livros que já não interessam ou móveis que eram do 

tempo em que os filhos ainda moravam com eles... Uma das mais célebres parábolas 
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de Buda (Carrière, 2004: 346) ajuda a decidir nesses casos (claro que, como 

frequentemente ocorre, a mesma parábola pode ser aplicada em diferentes contextos 

e com mais ou menos amplitude – nesse caso, há interpretações que reivindicam um 

desapego até das coisas úteis e boas).  

E assim, [Buda] deu o seguinte exemplo: Um homem, viajando, chega à margem 

perigosa e assustadora de um rio de vasta extensão de água. Então vê que a outra 

margem é segura e livre de perigo. Pensa: "Esta extensão de água é vasta e esta 

margem é perigosa, aquela é segura e livre de perigo. Não há embarcação nem ponte 

com que eu possa atravessar. Acho que seria bom juntar troncos, ramos e folhas e 

fazer uma jangada com a qual, impulsionada por minhas mãos e meus pés, passe 

com segurança à outra margem". Então esse homem executa o que imagina, 

utilizando-se de suas mãos e seus pés, e passa para a margem oposta sem perigo. 

Tendo alcançado a margem oposta, ele pensa: "Esta jangada me foi muito útil e me 

permitiu chegar a esta margem. Seria bom carregá-la à cabeça ou às costas onde 

quer que eu vá". [...] – [Buda conclui:] Como agiria ele adequadamente em relação 

à jangada? Tendo atravessado para a outra margem, esse homem deveria pensar: 

"Esta jangada me foi de grande auxílio e graças a ela cheguei com segurança, agora 

seria bom que eu a abandonasse à sua sorte e seguisse o meu caminho livremente19”.  
 

[Georgia Vassimon]: Ler uma história ou contá-la nos faz muitas vezes reviver 

situações de uma forma nova. Somos pegos por outros jeitos de ver o que vivemos ou 

sentimos num momento anterior. Como num psicodrama, nos vemos em cena vivendo 

o que os personagens vivem. Nem sempre precisamos protagonizar a situação para 

poder transformar ou entender o que se passa em nós. Assim podemos nos desapegar 

de situações vividas as que carregamos e que nos causam dor. Na visão de 

Maturana, o que move as pessoas é a curiosidade e a dor. Temos escolha: podemos 

largar, a jangada, as tralhas, as teorias, as dores e viver mais simplesmente o aqui e 

o agora. Estamos mais abertos para o vivo. 

 

                                            
19 www.iccfh.net.br “Pensamentos Recolhidos em Textos Budistas e Zen-budistas” acesso em 10-01-12. 



 80 

[Jean Lauand]: O aroma da sopa. Esta, também oriental e antiga, se aplica 

sobretudo a pessoas apegadas a regrinhas absurdas. Era uma vez, no tempo em que 

os animais ainda falavam, numa floresta, um departamento com alguns professores 

muito burocratas, que infernizavam a vida dos colegas, exigindo o cumprimento à 

risca das regras (claro que, quando se tratava de alguém da turma deles, as coisas 

mudavam: “Para os amigos tudo; para os inimigos, a lei”). Numa dessas, queriam 

excluir uma colega que não atingiria o número de pontos acadêmicos, pois iria 

publicar um livro, o que só lhe conferiria, digamos, 10 pontos segundo as regras do 

reino e ela precisava de 40 pontos para se recredenciar. O editor do reino, querendo 

resolver o problema, lembrou-se da história do “aroma da sopa” e, num passse de 

mágica, desmembrou o livro e publicou-o em quatro artigos (junto com alguns de 

outros autores), em uma revista qualificada (cada artigo valia 12 pontos) e assim ela 

completou 48 pontos e viveram felizes até a próxima avaliação...  

A decisão foi inspirada em “O preço da fumaça”, também aqui na versão de Malba 

Tahan:  

[...] Já pelo início da noite, em um dos cantos do imenso pátio, sobre um fogo aceso, 

fumegava um grande caldeirão de sopa, cuja fumaça cheirosa e azulada encapava-se 

pelas frestas da enorme tampa.  

O pobre Salim, cameleiro de uma daquelas tantas caravanas, tirou do seu bornal um 

pedaço de pão duro e seco, aproximou-se do caldeirão e pôs-se a passá-lo através 

dos halos da fumaça, como que a pretender melhorar ou suavizar-lhe o insosso 

sabor, impregnando-o com um pouco do cheiro daquela sopa. 

Nesse momento, ele ouviu bradarem ao seu lado:  

– Miserável, ladrão, que Alá, e bendito seja o Todo-Poderoso, te castigue, ó cão! 

Furtas a minha fumaça. Prendam-no. 

Era Mustafá, um dos mais ricos chefes de caravanas de Basra, que assim vociferava. 

Salim foi cercado e rudemente seguro por dois ou três homens, sendo levado à 

presença de um velho Cádi (juiz entre os muçulmanos), que vinha da capital Bagdá 

[...] 

O douto juiz ordenou, então, a Salim, que tomasse numa de suas mãos o seu 

pequenino saco de moedas, desatando-o do cinto, e que o sacudisse bem, de forma 
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alta e forte, fazendo com que as parcas e ínfimas moedas de cobre existentes no seu 

interior tilintassem bem alto.  

– E tu, ó Mustafá, ouviste bem o tilintar sonoro das moedas de Salim? 

– Sim, Excelência, eu ouvi muito bem. 

Todas estas pessoas que nos rodeiam testemunharam comigo que tu disseste ter 

ouvido o tilintar das moedas, quando agitadas por Salim. E, aprende, ó Mustafá, 

para o resto da tua desprezível vida, que todo aquele que se arvora no direito de 

cobrar de seu semelhante pelo uso do cheiro de uma fumaça, que se esvai de um 

caldeirão a cozinhar uma sopa, deve contentar-se em ver-se inteiramente pago pelo 

tilintar de moedas que sai de dentro do saco que as contêm. Repito, estás pago, ó 

Mustafá. Vai-te, pois, logo deste lugar.20 

Por que não fiquei a ver o Vasco? Mais uma piada. Esta, como se verá é uma piada 

sapiencial e perdi a conta das vezes que aconselhei a amigos (e a mim mesmo...) com 

essa anedota que alerta para a falta de razão (e a prudentia é, por definição, ratio: a 

reta razão aplicada às possibilidades de ação) para algumas de nossas ações. O 

sentido (entre outros possíveis) é o de que não devo me empenhar ou sofrer, se eu 

não tenho nada a ver com isso.  

A piada é muito antiga, e a primeira versão que me lembro de ter ouvido é a 

seguinte:  

Flamengo x Vasco, Maracanã lotado. De repente, plim-plom, o alto falante do 

estádio anuncia: “Atenção, senhor Manoel, favor dirigir-se imediatamente para 

Niterói: sua esposa acaba de sofrer um grave acidente com seu carro em frente à sua 

casa...”. O “conhecidíssimo figurante” sai correndo desesperado do estádio, 

atropelando um, pisando em outro e, esbaforido, pega um táxi. Pouco antes da ponte, 

pondera: “Mas... se eu não sou casado... não tenho carro... não moro em Niterói... 

não me chamo Manoel... Por que não fiquei a ver o Vasco”? 

A piada é tão velha que, já em 1945, Wilson Batista e Roberto Martins lançaram a 

marchinha de carnaval "Não sou Manoel", gravada por Aracy de Almeida: 

 

                                            
20 www.gazetadotriangulo.com.br/novo/index.php?option=comcontent&view=article&id=13879:o-preda-
fuma&catid=28:direito-e-justi&Itemid=291 acesso em 10-01-12. 
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O telefone tocou pro Manoel 

E o Manoel saiu armado 

E foi pra Niterói 

Mas na viagem ele refletiu 

Na consciência nada me dói 

Não sou Manoel, não sou casado 

Eu sou é Joaquim 

O que é que eu vou fazer em Niterói? 

 

E Vinicius em 1971, em “Eu não tenho nada com isso” (Vinicius/Toquinho), evoca a 

piada:  

 

Eu não tenho nada a ver com isso  

Nem sequer nasci em Niterói  

Não me chamo João e não tenho, não  

Qualquer vocação pra ser herói 

 

E ninguém menos do que João Guimarães Rosa, no primeiro prefácio de Tutaméia, 

dá à nossa piada o status de tema de romance kafkaesco (como já foi citado no início 

deste capítulo).  
 

Na familia Robb de Almeida, cariocas da “gema”, meus avós e tios, os Custódios 

lembram que ser de Niterói era brincadeira para quem não gosta de comer queijos, vinhos e 

comidas “bacanas”. Até que nasceu um primo de Niterói, a brincadeira passou a ser de 

Saquarema. 

 

[Jean Lauand]: Eu, cá, não sou orgulhoso. Para finalizar, algumas histórias 

pessoais; a primeira se aplica muito bem a pessoas que têm pudores com dinheiros e 

cobranças. Devo-a ao seu Armandinho, o laborioso português dono de uma 

maravilhosa casa de frutas e batidas, não longe daqui [do Espaço Estância]. Um dia, 
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já encerrado o consumo, aproveitei que meu amigo tinha ido ao toalete e chamei o 

Armandinho: 

– Por favor, traga-me rapidamente a conta, pois meu amigo sempre faz questão de 

pagar e eu quero acertar antes que ele volte.  

Imediatamente, ele traz a conta, recebe o pagamento e diz: 

– Muito obrigado. Mas, olhe lá, eu não sou orgulhoso e, se o seu amigo faz questão 

de pagar, eu posso receber uma segunda vez.  

Esta história eu mesmo tenho evocado para afastar constrangimento em situações 

embaraçosas: o seu Armandinho virou mathal... – meus amigos já falam: “Eu vou 

dar uma de Armandinho e vou aceitar” etc. É interessante notar que, na Bíblia (Jó 

17, 8), Jó anuncia que, pelo seu sofrimento, ele já se tornou um mathal para o povo 

(mathalan al-shu'ubi) e ainda hoje dizemos “paciência de Jó” (Tg 5, 11) – em inglês 

gato de Jó é tipo de pobreza: Job’s cat. 

Em questões delicadas de dinheiro, ainda hoje e sempre, tomo decisões baseado em 

um episódio com Alfredo, então meu professor de inglês, além de grande amigo 

(falecido há alguns anos). Há cerca de uns quinze anos (e ainda hoje...), a Editora 

Mandruvá estava com apertos financeiros, mas precisávamos traduzir alguns artigos 

para o inglês e ninguém melhor do que o Alfredo, nativo e culto. O Alfredo era um 

lorde, finíssimo e britânico imperturbável. Por exemplo, contava como quem conta 

um pequeno incidente de família as agruras que tinha sofrido na guerra como 

prisioneiro dos japoneses.  

Eu encomendei o trabalho como se fosse um cliente normal; ele aceitou e, por ser 

amigo, ofereceu-me um bom desconto. Dias depois, ao entregar as (primorosas) 

traduções, pegou a calculadora e deu-me o preço: quatrocentos e vinte e três 

dólares. “- Mas, para você, vou fazer por quatrocentos”. Era o combinado (e até 

com um chorinho adicional), esforcei-me para aparentar fleugma britânica e dei-lhe 

o dinheiro, tentando esconder a angústia... Ele conferiu lentamente, guardou no 

bolso e disse: “- Meu dignidade professional está OK.” Em seguida, tirou o maço de 

notas do bolso e disse: “Agora, posso contribuir para ajudar seu editora?” E deu-me 

os U$ 400. Grande Alfredo (ou Alfredo, o grande)!  
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Outro relato inesquecível é o daquele colega, notável professor universitário, que, na 

época das guerras coloniais, tinha lutado ao lado dos nativos e foi preso pela polícia 

política da metrópole. Muitos anos depois, uma incrível coincidência: ele encontrou 

o truculento agente que o prendera em um supermercado em São Paulo! 

Reconhecendo sua antiga vítima, o agente tentou esquivar-se (“– Mas o 

supermercado não era grande e eu acabei por encurralá-lo lá junto a umas 

gôndolas”). Ao encarar, em novas circunstâncias, sua antiga vítima (em outro país e 

sem estar investido dos arbitrários poderes de outra época) entrou em pânico, 

empalideceu e emudeceu.  

De modo breve e seco, o professor lhe disse que não queria acertar contas, pois 

compreendia que, na época, os dois estavam em partes antagônicas e cada um a 

cumprir o seu papel. O (ex-)agente respirou aliviado e, abrindo os braços, dirigiu-se 

ao professor, que o deteve com um gesto enérgico: “Olhe lá, abraço também: não!” 

Virou as costas e foi embora completar suas compras.  

Muitos cristãos escrupulosos podem encontrar nesse relato o antídoto contra 

interpretações tolas do “Dar a outra face” e “Amar os inimigos” do evangelho. Esse 

professor, marxista, deu um grandioso exemplo de perdão e ensina ao cristão, que 

ele não tem que fazer bilu-bilu para o agressor (e evidentemente, se possível, não 

deixar de exigir a devida reparação e a punição jurídica, que pode levar o injusto à 

reflexão, tão necessária para sua conversão e salvação de sua alma...).  

Para terminar, gostaria de lembrar que muitos amthal vêm da publicidade: como – 

para ficarmos em um par de exemplos – o, na época famoso “Não é uma Brastemp” 

(que dava vazão ao gosto brasileiro pelo eufemismo...). E a imensa falta que faz – 

diante de um pedido trabalhoso de um amigo – aquela pergunta: “Dá para tomar 

uma Kaiser antes?” 

 

E muitas dessas histórias pessoais vão emergindo a partir da nossa leitura, a ideia 

aqui proposta é essa: que possamos lembrar, contar e refletir no intuito de ampliarmos 

nossa consciência e possibilidade de escolha. Como escrevem Maturana e Varela o mais 

óbvio e o mais próximo são mais difíceis de perceber.  
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CAPÍTULO III 

Histórias, Educação e Antropologia 

 

 

3.1. Continuando nossa conversa 

 

 

Esse capítulo desenvolve reflexões sobre filosofia da educação e traz um repertório 

que construímos, apresentando histórias (fábulas, anedotas etc.) associadas a respectivos 

temas/situações existenciais. Naturalmente, não se trata de rótulos ou etiquetas fixas, mas 

um guia para a discussão de determinada situação existencial cotejada com os contos que a 

podem iluminar, pelo fato de trazer à consciência o drama da situação.  

Nossa conversa continua, na medida em que apontamos os valores que cada história 

suscita, a partir das muitas reflexões possíveis, ao ampliarmos nossa percepção de cada 

detalhe, como se olhássemos com lupa ou microscópio nosso fazer cotidiano.  

Escolher os mashal para trabalhar esses temas/situações existenciais, especialmente 

relativas à prudentia (como a mãe de todos os valores), estimula-nos a pensar sobre como 

atuar no papel de professor do ensino fundamental, além de olhar para muitas situações no 

nosso viver cotidiano que desvelam muitas situações vividas, das quais nem sempre nos 

damos conta com a devida importância. 

  As histórias nos ajudam a fazer uma reflexão crítica sobre muitos desses assuntos e 

através delas aperfeiçoar o olhar, poder observar as nossas próprias ações. De onde 

surgiram as histórias, não é o que vai nos importar em nossos estudos, mas como essas 

narrativas contaram e contam do humano que somos nós, da natureza, do mundo em que 

vivemos, da origem das próprias narrativas e da nossa. A proposta de trabalhar com os 

mashal convida democraticamente a valorar aquilo que é a forma de cada um. 

Vamos dividir a nossa classificação em três momentos por acreditar que isso 

favorece a ideia de que são muitas as possibilidades e porque foi como estruturamos nosso 

mergulho nas narrativas deste trabalho.  
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3.2. O linguajar 

 

 
 A primeira classificação debruça-se sobre a linguagem, ela é o fio condutor para 

nos reconhecermos. Vamos refletir sobre quais são as nossas histórias e o que elas dizem 

sobre nós, o que de nós está escondido nessa linguagem. 

Dois conceitos importantes para o entendimento desse mergulho na linguagem são o 

neutro e o confundente que aparecem exemplificados em muitas histórias. 

 

 

3.2.1 O mashal e o neutro 

 

 

O primeiro conceito que selecionei para o início da nossa trajetória entre histórias, 

temas/situações existenciais é o neutro. Que é o tema da genial piada do Salim, primeiro 

mathal que quero comentar: 

 

 Salim saieu  

 

Batem à porta do Salim.  

– Quem-i-é?  

– O seu Salim está?  

– Salim saieu: é brá bagá u brá ricibê?  

– Para pagar! 

– Entra: Salim sou-i-eu! 

(se fosse “Para receber”, - Salim saiiu)  

 

A ausência do neutro na gramática de nossa língua constitui uma importante 

categoria do pensamento, como ensina Lauand (2013). 

Escolher o neutro para começar nossos temas tem o sentido de pensarmos no ser 

brasileiro, no ser que somos. Neutro no sentido da indeterminação como na anedota acima, 
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Salim estará ou não dependendo da razão pela qual é procurado. O neutro permite a 

inclusão “estar ou não”, valor fundamental no momento em questão. 

 

Mas o que fazer para que o ser humano se veja também como parte do mundo 
natural? Para tanto, é preciso que ele se observe a si mesmo enquanto observa o 
mundo. Esse passo é fundamental, pois permite compreender que entre o 
observador e o observado (entre o ser humano e o mundo) não há hierarquia nem 
separação, mas sim cooperatividade na circularidade. (MATURANA e VARELA, 
2001:14) 

 

Olhar para como somos, a partir da nossa linguagem e para a forma de dizer o que 

dizemos, nos torna mais conscientes de nosso fazer e do mundo que nos rodeia. O que 

vivemos dentro de nós vivemos fora. 

Vejamos outros exemplos do uso do neutro:  

 

Sete pessoas estão em um elevador, quando a porta está fechando chega correndo 

um oitavo passageiro, que ouve a delicada recusa: “Desculpe, não há mais lugar: já 

somos sete”. (Marías).  

 

Em vez de dizer que a lotação esta esgotada, foi dito “já somos sete”, este “sete” é o 

neutro pois ele apenas aponta para o fato de que não cabe mais ninguém, não importa se 

homem ou mulher, jovem ou velho, criança ou adulto. Nesse caso não interessa as 

precisões, determinações ou diferenças, “somos sete” e pronto.  

 

Dois mineiros estão pescando na beira do rio. 

De repente, ouvem um barulho vindo de cima: flapt..., flapt..., flapt... 

Olham para cima e veem um enorme elefante, batendo as orelhas e voando!!! Bem 

acima de suas cabeças!  

Um olha para o outro e voltam a se concentrar na pescaria... 

Mais alguns minutos e o mesmo barulho... Era outro elefante, também voando 

baixo, a poucos metros de suas cabeças. Mais alguns minutos e outro elefante... e 

outro..e mais outro... 
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Após o décimo elefante, um vira para o outro e diz: 

- É, cumpadre... o ninho deles deve di sê aqui pertim. 

 

 

Essa piada retrata de forma clara o modo de ser dos mineiros, ao menos aos olhos 

dos paulistanos. A falta de definição dos mineiros parece ser a opção mais segura, não 

comprometedora. 

Elefante voando? Melhor não perguntar vai que estou ficando louco, melhor achar 

”normal”. “Normal”, também é uma gíria neutra, esta tudo “normal”, boa resposta para 

dizer tudo e ao mesmo tempo nada. O neutro valoriza o que se vive, inclui, amplia o aqui e 

agora. 

 

Estamos num mundo. No entanto, quando examinamos mais de perto como 
chegamos a conhecer esse mundo, descobrimos sempre que não podemos separar 
nossa história das ações – biológicas e sociais – a partir das quais ele aparece para 
nós. O mais óbvio e o mais próximo são sempre difíceis de perceber. 
(MATURANA e VARELA, 2001: 28) 

 

O mais próximo é sempre mais difícil de perceber, por que estamos misturados, 

comprometidos, envolvidos, afetados por ele, seja na vida pessoal, ou no trabalho. Por isso, 

muitas vezes dizemos que o grupo mais difícil de dirigir (no caso do psicodrama) é o dos 

colegas e professores da formação em psicodrama, quando estamos ainda em formação, por 

que todos, como quem dirige estão aprendendo a metodologia ou são professores nela. 

Diferente de quando a direção é feita num grupo de trabalho em qualquer outro lugar. 

Jean Lauand, em seus textos e aulas, fornece muitos exemplos de situações em que 

o neutro está presente em nossas vidas: 

 

Quantas brigas de casais, por exemplo, têm sua raiz última nas diferentes 
preferências de determinação dos cônjuges: a resposta de um deles ao celular: 
“calma, estou quase chegando!”, bem que poderia - queixa-se o outro - ser 
substituída por algo mais determinado, como “já estou na esquina da padaria” ou 
“no máximo em três minutos de relógio eu chego aí” etc. Eu gosto da forma 
“minutos de relógio” – calcada no inglês o’clock – para fugir do neutro, uma vez 
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que “um minutinho”, “três minutinhos”, “dez minutinhos” etc. não significam nada 
nestes trópicos. (LAUAND, 2010:67) 
 

Esse jeito brasileiro de falar gera diversas indeterminações, muitos conflitos, 

ninguém se responsabiliza de fato pelo outro. Alguns exemplos carregados de 

subjetividades, relativos a espaço/tempo: “É pertinho”, “é logo ali”, “já, já”, “falta só um 

pouquinho”, “daqui a pouco”, “já vou”, “espera ai” entre outros, é só pensarmos um 

“pouquinho” que muitos exemplos surgiram. O uso do neutro se estiver a serviço de 

alguém ou de algo, pode se tornar motivo de desrespeito. 

 

O uso do neutro pode ser uma arte cruel: no carro, ele (ou ela) atende o celular e 
não deixa transparecer, em nenhum momento da conversa, com quem está falando, 
para desespero do cônjuge. Não custava nada em vez de “Ah, que bom falar com 
você (?)”, dizer: “Bom dia, Mendonça, que bom falar com você” etc. (LAUAND, 
2013:12)  

 

Nem sempre estamos conscientes destas formas de falar e de agir, fazemos 

simplesmente. O convite que fazemos neste trabalho é olharmos para isso e escolhermos 

que queremos continuar sendo cruéis ou que podemos escolher agir e falar de outra forma. 

O mesmo neutro pode também incluir e proteger. 

A ideia de pôr luz na nossa fala e com isso na nossa forma de ser, de atuar e gerar o 

mundo que nos rodeia, tem como objetivo nos tornar mais conscientes da nossa trajetória. 

Ao desvelar o que está escondido na nossa linguagem, nas nossas instituições e na nossa 

ação, podemos ir nos revelando a nós mesmos. 

 

Pela leitura criamos laços e nos aproximamos. Ler é somar-se ao outro, é 
confrontar-se com a experiência que o outro nos certifica. Por ser assim, a leitura – 
pelo que existe de individual e ao mesmo tempo de social – nos remete ao encontro 
das diferenças enquanto nos abre em liberdade para vivê-las em plenitude. 
(QUEIRÓS, 2011:9)  

 

Vamos ampliar aqui o ato de ler, não só a leitura de um livro, mas a leitura do 

mundo, de todas as nossas formas de expressão que estão carregadas de conteúdos 



 90 

históricos, artísticos, de vida, das nossas vidas em cada momento que vivemos. Lemos, 

percebemos e nos damos conta um pouco mais do ser humano que somos nesse devir 

histórico.  

Mia Couto inicia seu livro Estórias abensonhadas assim:  

 

Estas estórias foram escritas depois da guerra. Por incontáveis anos as armas tinham 
vertido luto no chão de Moçambique. Estes textos me surgiram entre as margens da 
mágoa e da esperança. Depois da guerra, pensava eu, restaram apenas cinzas, 
destroços sem íntimo. Tudo pesando, definitivo e sem reparo. (...) Estas estórias 
falam desses territórios onde nos vamos refazendo e vamos molhando de esperança 
o rosto da chuva, água abensonhada. Desse território onde todo homem é igual, 
assim: fingindo que está, sonhando que vai, inventando que volta.  

 

No livro de Carlo Tenca, La ca’ dei cani: escritor, poeta e jornalista italiano, 

nascido em Milão, conta uma ficção passada em Paris. 

 

[...] o visitante identificaria, diante da única janela pela qual penetrava a pouca luz 
que clareava o impasse, um indivíduo ancião sentado à escrivaninha, envolto em 
um roupão, e que, tanto quanto o visitante pudesse espiar por cima dos ombros dele, 
se ocupava em escrever aquilo que estamos prestes a ler, e que vez por outra o 
Narrador resumirá para não entediar demais o Leitor. 
Tampouco espere o leitor que o narrador lhe revele que ele se surpreenderia ao 
reconhecer no personagem alguém já nomeado precedentemente, porque (dado que 
essa narrativa começa justamente agora) ninguém foi nomeado antes, e o próprio 
Narrador ainda ignora quem é o misterioso redator; propondo-se sabe-lo  (junto 
com o Leitor) enquanto ambos bisbilhotam intrusivos e acompanham os sinais que 
a pena daquele homem está traçando sobre aqueles papéis.  

  

Em Moçambique, em Paris, no Brasil caminhamos sobre muitas histórias que nos 

marcam, nos identificam, falam de nós e por nós. Como diz Umberto Eco no livro O 

Cemitério de Praga: “basta falar de algo para esse algo passar a existir.” Além de existir 

tornar-se universal. Falar é se comprometer e socializar a nossa expressão, é torná-la de 

domínio público, é compartilhar. 
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3.2.2 O mashal e o confundente  

 

 

O pensamento confundente como forma de acesso a realidade concreta para 

percebemos, ou ampliarmos o que nem sempre esta visível, o que muitas vezes esta 

encoberta para os que estão vivendo. Ao refletirmos sobre as palavras que trazem visões 

diversas e complexas acrescentamos possibilidades. 

 

Uma das formas de acesso ao real é aquilo que Ortega y Gasset denominou 
“pensamento confundente”, que - numa primeira aproximação - concentra numa 
única palavra realidades distintas, mas conexas. Se distinguir, dar nomes diferentes 
para realidades diferentes, é uma importante função da língua; “confundir” é - como 
já fazia notar Julián Marías - igualmente importante, pois: “Não haveria como lidar 
intelectualmente com realidades complexas, em suas conexões, nas quais interessa 
ver o que há de comum e, portanto, o tipo de relações que há entre realidades que, 
de resto, são muito diferentes. (LAUAND,2008: 44-45)  

 

As piadas ficam engraçadas por causa do “pensamento confundente”, novamente a 

inclusão aparece, diferente de conceituar, o confundente contém realidades complexas, 

muitas vezes é nele que está escondido o humor, como veremos a seguir. 

 

 Catarata...  

 

- Sabe quem morreu?  

- Quem?   

- O Anselmo  

- Nossa, e ele morreu do quê?  

- De catarata! 

- Foi operado? 

- Não, foi empurrado...  

 

As ideias escondidas em Catarata colocam o leitor na dúvida e o desfecho que 

surpreende é uma das singularidades da piada, da graça. Assim como procuramos desvelar 
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elementos na piada, com seriedade e prazer, também procuramos revelar as falas, é esse o 

nosso exercício, olhar para o que muitas vezes é deixado de lado. 

 

Todas as línguas são – em maior ou menor grau – confundentes, embora a 
tendência ao confundir (e não há nisto nenhum juízo de valor) prevaleça nas línguas 
orientais. O português também tem suas confundências. Sobretudo, o português do 
Brasil, com nossa propensão ao genérico, à indeterminação, ao 
neutro.(LAUAND,2008:45)         
 

 Motoqueiro Atropelado 

 

- Sabia que, segundo as estatísticas, em São Paulo, um motoqueiro é atropelado a 

cada meia hora? 

- Nossa, imagina como é que deve estar o coitado...? 

 

Realizou-se aqui o caso apontado na teologia de Santo Tomás, a indeterminação do 

neutro que permite expressar algumas teses trinárias (ex. Pai, Filho e Espírito Santo): o que 

era para ser entendido como “um” indeterminado (neutro) é assumido como “um” 

determinado.  

Essa piada traz uma questão da vida cotidiana de São Paulo, que ocorre diariamente. 

Uma notícia com a manchete: Em São Paulo, motoqueiros são metade das vítimas de 

acidentes atendidas pelo Hospital das Clínicas. 21 não seria uma surpresa para quem mora 

nas grandes cidades do Brasil. 

  

 História da Vovó Ermelinda: 

 

“Um moço entrou numa casa, roubou um relógio e saiu correndo. Nesta hora 

ouviu: 

- Bem-te-vi. 

O moço com medo pensou bem, jogou o relógio do outro lado de um muro dizendo: 

                                            
21 notícias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2009/07/30/em-sao-paulo-motoqueiros-sao-metade-das-
vitimas-de-acidentes-atendidas-pelo-hospital-das-clinicas.htm 



 93 

- Nem pra mim nem pra ti.” 

 

Nessa história contada pela avó de uma amiga a dúvida gerada pelo canto do 

pássaro é um confundente. Toda a vez que o pássaro canta, os netos respondem nem para 

mim em para ti, são brincadeiras para a vida inteira. 

 

 

3.3. O contexto 

 

 

A segunda classificação, a partir do Psicodrama por ser uma forma de trabalhar com 

o “aqui e agora”, são conceitos que nos ajudam a perceber e definir a situação, a entrar na 

fotografia, na história, no mashalim e ao mesmo tempo na nossa vida, na nossa história. 

Um desses conceitos é o contexto que Moreno divide em três: contexto social, contexto de 

grupo e o contexto dramático. Eles se misturam nas nossas ações, trazemos para o contexto 

dramático todas as nossas experiências.  

O contexto visto aqui como as vivências individuais e coletivas de um ser humano 

no seu relacionar-se num espaço tempo. 

 

 

3.3.1. O mashal e o contexto 

 

 

 As descobertas de Joãozinho 

 

Joãozinho completa nove anos e seu pai lhe pergunta: 

- Meu filho, você sabe como nascem os bebês? 

O menino, assustado, responde: 

- Não quero saber! Por favor, prometa que não vai me contar, pai! 

- Mas por que você não quer saber? 

E o menino, soluçando: 



 94 

- Aos seis anos me contaram que não existe coelho da Páscoa; aos sete descobri 

que não existem fadas madrinhas, nem sereias, nem Saci-Pererê; aos oito entendi 

que o Papai Noel é você! Se agora eu descobrir que os adultos não fazem amor, 

não vejo mais sentido na vida! 

 

Onde está cada um? Quando pergunta e responde? O que consideramos nesse 

processo de ensinar e aprender? De onde se fala? Para quem? Quem está em que fase de 

desenvolvimento humano? Pensar no contexto é fundamental, quais os alunos? Que lugares 

moram? De onde e como vieram? 

Falar da importância de contextualizar as histórias e as situações para que elas 

façam sentido para um grupo maior de pessoas é fundamental. Cesarino, psiquiatra e 

psicodramatista, diria que o atuar na situação sociodramática pode desenvolver nas pessoas 

a consciência de que é possível ser realmente agente da própria vida e de que participando 

realmente de um coletivo essa possibilidade se multiplica, criando mais possibilidades. 

Então, contextualizar as pessoas por meio das vivências e da escuta de histórias refletidas 

no coletivo nos torna mais engajados Esse termo já com conotações históricas pode nos 

levar a muitas derivas e assim nos conscientizamos e nos damos conta a cada palavra 

compartilhada e resignificada.  

 

Perto do coração selvagem da Montanha Mágica e ao leste do Éden (o paraíso 
perdido), existe uma região misteriosa e praticamente desconhecida. Muitos a 
chamam de Continente das Maravilhas. Outros, de Terras do Sul Esquecido. Até 
hoje é um lugar de difícil localização e acesso. Há caminhos por terra e por mar. 
Mas parece que nele se chega (quando se chega) por terra, desde que se encontre a 
sua entrada, o Vale de Aldebarã. (MESERANI, 1995: 4) 
 

            Nesse início de história, Meserani nos coloca diante do contexto, aqui o contexto 

dos contos da fada, ou da própria história um lugar sem localização, mas ao qual se chega, 

quando se chega. O texto nos traz para essa relação do aqui e agora: quando ouvimos , 

quando lemos, quando assistimos. Um lugar de difícil acesso porque muitas vezes estamos 

dentro de nós mesmos, sentindo e elaborando, esse mundo que existe nessa região 
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misteriosa e desconhecida. Contextualizar é ajudar a pertencer, é sentir seu próprio chão, 

por onde se consegue caminhar. 

 

                      O conhecimento do contexto é indispensável para que o espectador 
compreenda o texto e a representação. Toda encenação pressupõe certos 
conhecimentos: elementos de psicologia humana, sistemas de valores de 
determinado ambiente ou época, especificidade histórica do mundo fictício. O 
conhecimento partilhado, a soma de proposições implícitas, a competência 
ideológica e cultural comum aos espectadores são indispensáveis à produção e a 
recepção do texto dramático ou da encenação. (PAVIS, 1999:70) 

 

          “As bruxas estão soltas” e “ sapo de fora não chia” são os nomes de dois capítulos do 

livro de Meserani. Essas frases nos colocam diante de muitos contextos institucionais, 

quantas vezes não as usamos para nomear as situações que estamos vivendo? 

A visão do contexto nas histórias, principalmente nas piadas, tem uma ampliação, 

explicada aqui por Lauand:  

 

Isso é possível porque o sentido “unívoco” (ou, no caso, pretensamente unívoco) é 
dado pelo contexto. Uma das características fundamentais do contexto - e que está 
subjacente a todo falar - é que sobre o que é evidente não se fala. Essa regra básica - 
também ela evidente e, portanto, nem deveríamos deter-nos nela... - é a que torna, 
em diversas línguas, o “não falar” sinônimo de “evidente”: “goes without saying”, 
“ça va sans dire” (“selbstverständlich” ou “per se notum”...), são - nas 
correspondentes línguas – simplesmente modos de dizer: “evidente”. (LAUAND, 
2008)  

 

 

3.3.2 Contexto institucional 

 

 

Suponhamos que estejamos interessados, digamos, em suscitar o debate sobre as 

instituições. Por um lado, elas são necessárias para organizar a vida social; por outro, 

despertam suspeita porque uma vez estabelecidas tendem a se esclerosar e distorcer. Esses 
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aspectos e tantos outros que os alunos e o professor queiram trazer para o debate podem ser 

suscitados pela antiga fábula indiana:  

 

Um mestre diabo inspecionava a Terra na companhia de um acólito. Tudo em boa 
ordem de corrupção, podridão, vício, guerra… Até que o novato chama a atenção 
do sénior para uma bolsa, uma nesga, um oásis de Verdade no Mundo, propondo-
lhe rápida intervenção. Sem se alterar, o velho diabo responde-lhe, sabedor: 
“– Uma verdade? Fica tranquilo. Logo virão institucionalizá-la.” 
(Cunha, 2006: 33, 34) 

 

Numa ONG onde os projetos ocorrem entre muitos parceiros e nem todos cumprem 

os combinados, várias frases nos colocam diante dos acontecimentos no aqui e agora das 

instituições. 

“Estamos sempre arrumando o carro andando” é a visão do grupo. Em momento de 

crise tem se a impressão de que a coordenadora está como “a vaca escondendo leite”. Onde 

estão e quais são os “Obs” institucionais, que impedem o fluxo? Essas brincadeiras sérias 

favorecem as conversas sobre o fazer institucional. 

Muitas vezes as histórias, as metáforas, os provérbios surgem, como mágica nas 

nossas cabeças para explicar a situações que estamos vivendo. Quando fazemos trabalho 

em grupo, ou temos alguma parceria, quantas vezes não nos lembramos da história da 

formiga e da cigarra, ter talentos, habilidades diferentes, nem sempre é fácil, ainda mais 

quando alguém se sente fazendo mais do que o outro. 

As instituições cristalizam certos aspectos dos contextos para “organizar”, 

“facilitar”, “dar segurança”, se esquecem de que a conserva cultural (objetos, 

comportamentos, usos e costumes, que permanecem em uma cultura) impede muitas vezes 

a recriação de contextos. 

 

             Plano de carreira  

 

O cara que estava com a picareta quebrando pedras na linha do trem dá uma 

parada, para limpar o suor e faz a seguinte reflexão:  
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- Há vinte anos que eu trabalho nesta empresa... Cinco vezes fui promovido... Eu 

queria saber de que raios que eu entrei aqui... 

 

Nessa piada de Eugênio22, fica a mostra o retrato das tarefas institucionais, que 

cumprimos e nem sempre sabemos por que ou para que “quebramos pedras”, são tantas em 

várias situações que nos desconectarmos, um mineiro diria: “om cô tô, om cô vô”.  

As fábulas, as piadas, os provérbios, os poemas ajudam a perceber as situações 

quando elas ocorrem, são como fotos de lambe-lambe que guardam o instante do fato, do 

relato, da situação. Como se pudessem nomear, distinguir, presentificar, valorar. 

 

Mais adiante  

 

Na entrevista de trabalho, diz o gerente da empresa: 

- O senhor começará ganhando mil dólares e, mais adiante, aumentaremos para 

três mil. 

- Então, eu volto mais adiante... 

 

Quantas vezes queremos chegar mais adiante das situações, o título e o uso desse 

termo nos leva para o futuro, para a situação idealizada, nesse caso prevista, mas em muitos 

outros parece que se entrássemos mais adiante na situação, como se entrássemos na 

próxima estação, num outro momento histórico, ou numa outra instituição, as demandas 

seriam diferentes. 

Em uma instituição educacional na qual desenvolvemos um trabalho, aconteceu 

uma reunião de retomada de um dos núcleos: instância política de participação. Esse é um 

tema que sempre tem que ser retomado devido a pouca ou nenhuma participação. Em um 

momento mais “quente” da reunião foi lembrada a fábula de Esopo: O Conselho dos ratos. 

Todo mundo tem boas ideias, mas quem faz? Quem põe o guizo no rato? Quem se 

compromete? Como implicar, comprometer as pessoas que frequentam a instituição, uma 

                                            
22 O catalão Eugeni Jofra Bofarull, ou simplesmente Eugenio, obteve muito sucesso em toda a Espanha - 
sobretudo na década de 1980, como contador de piadas, ou melhor, como ele preferia dizer, “intérprete” de 
histórias. 
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vez que compartilham da mesma cultura? Estamos sempre procurando quem vai colocar o 

guizo. Algumas situações institucionais parecem viver uma história sem fim: 

 

  A História Sem Fim 

 

Era uma vez um homem que tinha um buraco no dente. Dentro desse buraco, havia 

um papelzinho. Nesse papelzinho, estava escrito assim: era uma vez um homem que tinha 

um buraco no dente. Dentro desse buraco, havia um papelzinho. Nesse papelzinho, estava 

escrito assim: era uma vez um homem que tinha um buraco no dente. Dentro desse buraco, 

havia um papelzinho. Nesse papelzinho, estava escrito assim: era uma vez um homem... 

 

Nesta mesma instituição muitas chamadas de participação para os professores estão 

carregadas de neutro, “coisas” é um termo que usamos muito e que diz tudo e não diz nada, 

assim como “tudo”, tudo o quê? Fica na imaginação criativa de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Convite que chamava os funcionários de uma instituição para uma reunião. 
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Os convites por email, cartazes, em papéis maravilhosos, nos colocam numa 

situação reflexiva conhecida, podemos aceitar ou não, mas já estamos diante da situação, 

não passamos desapercebidos do fato, mas quando somos convidados a sair do lugar, a agir 

diferente? Este convite gerou muitas questões, até se era brincadeira de aluno. 

 

Pela leitura criamos laços e nos aproximamos. Ler é somar-se ao outro, é 
confrontar-se ao outro, é confrontar-se com a experiência que o outro nos certifica. 
Por ser assim, a leitura – pelo que existe de individual e ao mesmo de social – nos 
remete ao encontro das diferenças enquanto nos abre em liberdade para vivê-las em 
plenitude. (QUEIRÓS, 2011: 9) 

 

Os laços que criamos lendo, nem sempre são de concordância, nos aproximamos, 

pela curiosidade, por queremos entender, mas muitas vezes, o confronto é fundamental para 

o aprendizado e para mudar posturas e atitudes. Sermos livres com todas as nossas 

discordâncias e diferenças. 

 

 

Figura 4: Convite à participação institucional 

 

Poder observar o coletivo por meio de histórias nos desperta para as muitas visões e 

sentimentos do mundo e nos favorece a perceber os nossos sentimentos e ações. Podemos 
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assim fazer melhores escolhas de formas de agir e de se posicionar diante dos outros. Tanto 

os contos clássicos, quanto os contemporâneos propõem de forma diferente a compreensão 

do contexto real. 

 

A história mais curta do mundo ou “Deus ajuda a quem madruga?” 

 

Um homem madrugou e achou uma moeda de ouro. Mais madrugou quem perdeu. 

 

As culturas são sistemas conservadores, porque são os meios nos quais se criam 
aqueles que as constituem com sei viver ao tornar-se membros delas, porque 
crescem participando das conversações que produzem. (MATURANA, 2004: 41) 

 

 A crença institucional e humana dá importância de acordar cedo para trabalhar, para 

produzir, estamos imersos nas relações de produção, de fábrica, trabalho árduo, produzindo, 

produzindo, mas tem sempre a surpresa de alguém que fez antes.  

 

Em nossa cultura ocidental associamos nossa identidade ao resultado da atividade, 
produtiva ou não, bem como às coisas que possuímos. E assim nos tornamos 
indiferentes para o presente como ponto de partida de qualquer coisa que fazemos. 
(VERDEN-ZOLLER, 2004: 128) 

 

   Nesse sentido a importância fica ainda maior de nos darmos conta do presente, do 

outro e de nós mesmos nas relações para que assim, efetivamente, possamos fazer escolhas 

de qualidade, sem negar o outro, nem a nós, sendo mais livres, menos controladores e 

obedientes. Contemos mais histórias, para nos presentificar mais e mais. 

 

O contador de histórias é um artista que se situa no cruzamento de outras artes: 
sozinho em cena (quase sempre), narra sua ou uma história, dirigindo-se 
diretamente ao público, evocando acontecimentos através da fala e do gesto, 
interpretando uma ou várias personagens, mas voltando sempre para o relato. 
Reatando os laços com a oralidade, situa-se em tradições seculares e influencia a 
prática teatral do Ocidente confrontando-a com tradições esquecidas da literatura 
popular como o relato do contador de histórias árabe ou do feiticeiro africano. O 
contador de histórias (que muitas vezes compõe seus próprios textos) procura 
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estabelecer contato direto com o público reunido numa praça, por ocasião de 
alguma festa, ou nas salas de espetáculo; ele é um performer que realiza uma ação e 
transmite uma mensagem poética diretamente recebida pelos ouvintes-espectadores. 
(PAVIS, 1999: 69) 

 

O contar histórias é um ato realizado no aqui e agora no organismo do contador, 

diante de outras pessoas. Falar não é uma ação ativa nem passiva, é ativa-passiva. O verbo 

loquor em latim, falar, aparentemente é ativo, mas não é, é voz média (ativo-passivo).  Se 

ficarmos sozinhos, deixamos de ter interesse, só falamos quando temos interlocutores, caso 

contrário perde o interesse, falar tem uma função. Só descobrimos ideias novas porque há 

outros falando conosco. Precisamos prestar atenção em nós mesmos: só sabemos o que 

estamos falando quando ouvimos o que estamos falando, mesmo que preparemos, só 

falamos falando. Falar é um ato no vivo. 

O mesmo ocorre com o contar histórias, só sabemos o que estamos contando ou 

encenando quando fazemos. Não sabemos se foi bom o ruim, depois, ou antes, sabemos na 

hora que ocorre. 

 

As instituições. O neutro, a neutralidade do neutro, faz parte de nossa cultura, está 
arraigadíssima no Brasil: o que, em outros países dá-se como afirmação (ou 
negação) veemente, aqui perde os contornos nítidos, adquire forma genérica! Se 
não reparamos nesse fato é porque ele nos é tão evidente que chega a ser conatural e 
atinge até nossas instituições. Pensemos, por exemplo, nessa – incrível, para os 
estrangeiros! – instituição tupiniquim: o ponto facultativo. Como dizia o saudoso 
humorista Stanislaw Ponte Preta: “vai explicar pro inglês o que é um ponto 
facultativo?” - É feriado?- Não, Mr. Brown, é ponto facultativo!!- Então, se não é 
feriado, haverá trabalho normal?- Não, Mr. Brown, claro que não haverá trabalho: é 
ponto facultativo!! Não é feriado, mas não deixa de ser... É neutro!(LAUAND, 
2007:23)  
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3.3.3 Contexto familiar 

 

 

  A história de Maria Wernich, Papai e eu, às vezes, revela as relações familiares 

cheias de afetos e dores. Contamos para nossos filhos, alunos, amigos, para que juntos 

consigamos ler mais e melhor o mundo. Tudo que conhecemos nos faz leitores, nossa 

própria história, o que vemos, aonde vamos. E é sempre um caminho que não sabemos 

aonde vai dar, temos a ilusão de que mais adiante haverá um refúgio tranquilo. 

 

 Papai e eu, às vezes 

 

Às vezes quero estar com meu pai. 

Mas ele nem sempre quer estar comigo. 

Às vezes ele quer estar comigo. 

Mas nem sempre quero estar com ele. 

Às vezes nós dois queremos estar juntos. 

Quando estamos juntos lhe pergunto coisas que quero entender. 

Ou ele me explica outras mesmo que eu não pergunte. 

Às vezes estamos juntos e nenhum dos dois diz nada de nada, muitas vezes. 

Até que eu lhe mostre algo e ele diz o nome. 

Ou descobrimos juntos e inventamos um, dois, três, dez. 

Às vezes eu quero brincar e ele não. 

Às vezes ele quer falar e eu não. 

Às vezes. 

 

A família, de modo geral, de forma jocosa ou gentil, nomeia situações, pessoas, ou 

relações, deixando marcas profundas. “Toda araruta tem dia de mingau”, era dito para uma 

adolescente por sua avó, quando estava arrumada para uma festa ou evento. No relato dessa 

pessoa ficaram perguntas em relação a sua imagem por muito tempo. A frase dita pela avó 

trazia muitas possibilidades, um confundente, para a adolescente ficou a sensação, de que 

só ficava “bonitinha”, quando se arrumava, isso não lhe ajudou na vida. 
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Como os provérbios são ditos e ouvidos nas diferentes casas, quando se falava mal 

de algo ou alguém ouvia “cospe para o alto que cai na testa”, “quem com ferro ferre com 

ferro será ferido”. O uso de provérbios vem carregado de valores que não são ditos ou 

explicados de forma clara, o resultado que percebemos é que muitas vezes eles não evocam 

boas lembranças, o que nos leva a pensar o quanto as famílias constroem contexto de 

desvalorização da pessoa e muitas vezes são marcas tão doloridas. 

Vejamos outros exemplos. Quando adolescentes vorazes, quantas vezes não 

ouvimos dos familiares: “Quem muito quer nada tem”; quando os pais saiam e dávamos 

festas: “Quando os gatos saem, os ratos dançam.”. Quando queríamos alguma coisa que 

não dizíamos por inteiro, dávamos uma enrolada: “Quando ele vinha com a farinha, eu já 

voltava com o bolo.” Ou ainda, quando queríamos mostrar que sabíamos algo 

aparentemente óbvio, ouvíamos: “Ensinar padre nosso ao vigário.”  

  Em diferentes fases da vida ouvimos provérbios que nos tocam ou nos esclarecem 

algo que esta acontecendo, quando crianças brincalhonas as avós falam para as mães: “De 

pequenino se torce o pepino.” Qual foi o marido que não ouviu: “Em casa de ferreiro, 

espeto de pau.”; quando não usou suas habilidades profissionais em casa. 

 

Uma das grandes contribuições do pensador alemão Josef Pieper (1904-1997) para 
o método da Antropologia Filosófica foi a de evidenciar que nosso acesso ao ser do 
homem é fundamentalmente indireto: os grandes insights que temos sobre o mundo 
e o homem não permanecem na consciência reflexiva, logo se desvanecem, se 
transformam, acabam por se esconder em três grandes sítios: instituições, formas de 
agir e linguagem. (LAUAND, 2010: 37)  
 

Nas famílias existem muitas histórias, que viram parte do funcionamento delas, elas 

usam linguajares próprios, como grupos fechados que conversam em línguas cifradas e nem 

sempre se dão conta. Na casa de uma amiga, uma história ficou com essa marca, ela era 

contada pelo vovô Saber. 

 

Um amigo convidou o outro para almoçar. Pediu uma comida para dividirem e 

ficou pensando qual seria a melhor estratégia para que o amigo não comesse muito 

e perguntou? 
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– Como morreu o seu pai? 

O amigo respondeu: 

– Diga primeiro você, como o seu pai morreu? 

O amigo que convidou contou toda a história do pai. Demorou uns 20 minutos 

contando que seu pai ficara viúvo, depois tivera hepatite, depois ficou diabético até 

que morreu de velhice. Assim que acabou de contar sua história ele disse agora me 

conta como o seu pai morreu. 

O amigo respondeu: 

– Meu pai morreu de repente. – e continuou comendo.  

 

Hoje em dia os membros da família só comentam, “o meu pai morreu de repente”, 

quando precisam de uma estratégia para resolver uma situação problema.   

 

Para muitos de nós, os livros da infância são objetos sagrados. Muitas vezes 
destroçados de tão lidos, esses livros nos transportam de descoberta em descoberta, 
levando-nos a mundos inéditos e secretos que dão nova dimensão aos desejos 
infantis e contemplam os grandes mistérios existenciais. (TATAR, 2004: 8)  

 

Quem não se viu como o patinho feio ou a sua mãe que o defendia de tudo e todos? 

Temos vivido tanto esse modelo de mãe “super” protetora que não vê que de fato o filho, 

não percebe que ele não é pato e sim ganso. 

 

“Deixe-o em paz”, disse a mãe. “Não está fazendo mal nenhum.” 

“Pode ser, mas é tão desajeitado e estranho”, disse o pato que o bicara. 

“Simplesmente vai ter de ser expulso.” 

“Que lindos filhos você tem, minha querida!” disse a pata velha com bandeira na 

perna. “Menos aquele ali, que parece ter alguma coisa de errado. Só espero que 

você possa fazer alguma coisa para melhorá-lo.” 

“Isso é impossível, cara senhora”, disse a mãe dos patinhos. “Ele não é atraente, 

mas tem um gênio ótimo e nada tão bem quanto os outros – eu diria até que 

melhor.”  
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A importância de valorizar a pessoa como agente da sua própria história, não 

importa quem seja, ou como seja. Nos trabalhos de desenvolvimento com as pessoas quem 

foi olhado alguma vez de forma generosa verdadeiramente, carrega uma marca positiva 

para outras relações, ainda mais quando isso ocorre na infância, com as pessoas da família, 

principalmente os pais. 

 

Os Contos de Fadas, segundo o ilustrador britânico Arthur Rackham, tornaram-se 
parte de nosso pensamento e expressão cotidianos, e nos ajudam a moldar nossas 
vidas. Não há dúvida alguma, ele acrescenta, “de que estaríamos nos comportando 
de maneira muito diferente se a Bela não tivesse jamais se unido à sua Fera...ou se a 
irmã de Rapunzel não tivesse visto ninguém chegando; ou se o “abre-te sésamo!” 
não tivesse aberto o caminho, ou Simbá navegado”. Quer tenhamos ou não 
consciência disso, os contos de fadas modelaram códigos de comportamento e 
trajetória de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que nos forneceram termos 
como pensar sobre o que acontece em nosso mundo. (TATAR, 2004: 8,9) 

 

Nesse sentido vamos olhar para as instituições e para a linguagem na tentativa de 

revelar o espírito humano que está escondido, nem sempre fazendo as melhores escolhas, 

até porque muitas vezes inconsciente desse seu agir na conversação, na linguagem comum 

que usamos todos os dias, nomeando a tudo e a todos, na maioria das vezes sem nos dar 

conta. Não sei se as famílias percebem que estão como no provérbio: “Mais fere a palavra 

do que a espada afiada”. Se soubessem não fariam isso, no geral falam na tentativa de 

fazer o melhor para o outro.  

As famílias também têm momentos gostosos e divertidos: 
 

 [...] a dimensão pessoal de reencontro de um passado presente, de um afeto 
familiar, também no outro sentido da palavra: o da afeição antiga, sem data precisa, 
lá em alguma região de uma infância marcada não pela – para nós, então, 
inexistente – televisão, mas pelo calor daquele vagar pelas tertúlias em que o tempo 
parava, para o mútuo verter-se da com-versação: relatos, recordações, episódios 
divertidos (recontados mil vezes, com sabor da primeira), provérbios 
etc.”(LAUAND, 1997: 7,8) 
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Vejamos esse fato que até parece piada sobre a ironia que também costuma estar 

muito presente nas relações familiares, constrói ou destrói? Estamos o tempo todo 

marcando uns aos outros sem perceber, aqui esta a importância de nos darmos mais conta 

do nosso linguagear e dos nossos atos. 

 

 Jantar numa casa da alta burguesia clima quase perfeito, tudo na mais fina 

hipocrisia quando uma cunhada fala para a atual noiva do cunhado que é bem mais 

jovem que o cunhado. “Na minha terra dizem que homem velho e mulher nova ou é 

corno ou tá com pé na cova.”  

 

O burlesco é uma forma de cômico exagerado que emprega expressões triviais para 
falar de realidades nobres ou elevadas, mascarando assim um gênero serio por meio 
de um pastiche grotesco ou vulgar: é “a explicitação das coisas mais sérias por 
expressões totalmente cômicas e ridículas”. Contrariando uma opinião muito 
difundida, o burlesco não é um gênero vulgar ou grosseiro; é , ao contrário, uma 
arte refinada que pressupõe que seus leitores tenham vasta cultura e compreendam a 
intertextualidade. (PAVIS, 1999: 35,36)  

 

Nosso desejo é que como seres humanos as batalhas quixotescas nos façam 

melhores pessoas. Pessoas que acreditam, que se implicam, que pertençam, menos imóveis, 

mais perceptivas, mais sensíveis. Deveríamos olhar os fatos como ilustrações de um livro 

que a cada olhada revelam outras coisas. A cada leitura, vejamos mais e mais detalhes do 

contexto humano. 

As histórias são guias para o nosso autoconhecimento, a leitura não é só um 

passatempo, um momento prazeroso, é também e primordialmente um instrumento na 

transformação e organização da vida e um revelador da cultura na qual estamos inseridos. 

“As múltiplas realidades suscitadas pela palavra terão a marca da percepção individual, 

ficando preservada a intimidade e a autenticidade da relação do homem com o mundo.” 

(LAUAND, 1997: 9) 
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3. 4.  O mashal e Prudentia - ver a realidade e agir certo 

 

 

Finalmente, trazemos a nossa classificação para a relação com a prudentia, como 

fazer a melhor escolha. Se nos damos conta de nossa linguagem, do “aqui e agora”, 

podemos agir melhor, podemos fazer melhores escolhas, podemos ser seres humanos que 

levam os valores mais em conta. 

 A nossa proposta é que abramos nossos ouvidos, corações, olhares, sentires para as 

histórias orais ou não, que vão se configurando com sabores e personagens locais, sendo 

contadas e ouvidas por todos e ficando com cara local e universal ao mesmo tempo que 

percebemos o quanto somos humanos e mortais, todos muito diferentes e muito parecidos 

ao mesmo tempo. Vamos nos enredando nas histórias, como crianças, nem sempre tão 

prudentes, mas certamente mais espontâneas e criativas. 

A experiência na vida cotidiana, de acordo com Maturana, é a consciência, isto é, 

distinção que um observador faz do que lhe acontece em seu cotidiano. Nomeando tudo 

percebe melhor a realidade, não sendo uma simples referência a algo que ocorreria com 

independência de seu operar reflexivo.  

As emoções, sentimentos e reflexões que uma história gera em nós, fazem com que 

ela seja uma experiência nova , cada vez que lemos, ouvimos, ou contamos. As diferentes 

palavras que usamos em nosso viver cotidiano ao distinguirmos emoções evocam e 

sinalizam o espaço relacional em que se dá o fluir do nosso viver ou conviver em cada 

instante. É fundamental a integração do pensar e do sentir só assim podemos escolher. 

 

“[...] no presente que vivemos neste momento, nós escritores e escritoras, leitores e 
leitoras, cada um e cada uma a partir de seu diferente atuar e olhar em atos que 
revelam seus pensares e sentires ao escrever e ler, cada um em cada um desde o 
espaço psíquico de seu próprio habitar, somos atores e sujeitos de nossas reflexões 
vivendo as diferentes situações que consideramos nos diferentes ensaios que 
apresentamos num convite reflexivo.”  (MATURANA,2009: 20) 
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3.4.1 Igualdade e diferença 

 

 

A seguir, mostramos um trecho de uma história universal contada como cordel por 

Julie Ane, autora jovem que vem revitalizando esse gênero literário no Ceará.  

 

A Formiga e a Cigarra 

 

[...] Vez por outra se encontravam 

Nas ruas de insetolândia 

Porque ali habitavam. 

Nos encontros casuais 

Elas se cumprimentavam. 

 

A Formiga sempre ouvia  

Durante o seu labutar 

A voz da jovem Cigarra 

Que gostava de cantar 

E uma nova canção 

Vinha sempre apresentar. 

 

Porém os dias passaram  

E o inverno chegou 

Todo inseto em sua casa 

Rapidinho se abrigou 

E cada um desfrutava 

Dos bens que acumulou [...] 

 

Quem já não ouviu a história da formiga e da cigarra? Seja ela em cordel ou não, 

quantas vezes a formiga foi valorizada em detrimento da cigarra, que não pensou no futuro, 

quantas vezes não ouvimos que: o trabalho dignifica o homem. E a arte? O que faz? Como 
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compor o mundo com as diferenças, será que o trabalho não fica mais leve com música, ou 

não vale dosar, trabalho e lazer, ou prazer? O que estamos valorizando? Que seres humanos 

queremos ser? Que professores? 

 

 

3.4.2 Valorização do outro e desvalorização 

 

 

Nos mashal uma característica muito importante é a valorização do concreto, o 

recurso da memória e a experiência acumulada. “Tomás sugere que, para guardar na 

memória algo que não convém esquecer, deve se fazer associações com imagens 

concretas.” (LAUAND, 2009: 23). Usar as histórias, as anedotas, os provérbios nas aulas 

faz com que nós professores possamos não esquecer o que convém ser lembrado. E 

refletindo sobre os mashalim possamos nos formar e agir melhor. 

Uma das grandes fontes da experiência do concreto é o nosso próprio corpo. No 

psicodrama, “drama” tem o sentido de ação, de coisa feita. Algo vivido no cotidiano da 

pessoa que vai se expressar livremente. Nessa metodologia é importante o princípio da 

concretização, da ação no aqui e agora.  

 

O paciente é habilitado não só a encontrar-se, com partes de si mesmo, mas com 
outras pessoas que compartilham dos seus conflitos mentais. Essas pessoas podem 
ser reais ou ilusórias. O teste de realidade, que é mera palavra em outras terapias, é, 
pois, realmente concretizado no palco. (MORENO, 1975: 19)  
 

 
 É interessante como muitos provérbios corporificam ideias por meio de partes do 

corpo, nos auxiliando a entender o que esta acontecendo, porque nos mobilizam 

sentimentos e sensações conhecidas. Além de trazer a importância do corpo, que muitas 

vezes é esquecido na sala de aula, pois continuamos valorizando, com frequência, o 

conteúdo a ser apreendido e não o bem estar. Assim como as formigas que trabalham, 

trabalham, sem descansar e não podem “curtir” o som da cigarra. 

Alguns provérbios que exemplificam a ideia colocada no corpo: 
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Vai num pé e volta no outro. 

 

Sair na ponta dos pés. 

 

Quem tem boca vai a Roma. 

 

Mato tem olhos e a parede tem ouvidos. 

 

Pimenta nos olhos dos outros é refresco. 

 

Há sempre um chinelo velho para um pé doente. 

 

O que os olhos não veem o coração não sente. 

 

No metrô um casal de jovens comenta sobre uma amiga que quer ir viajar junto com 

a moça e ela está na dúvida porque acredita que ela não é tão amiga assim, quando o jovem 

diz: “Quebra logo as pernas dela”, não leva para viajar alguém que não é bacana, que é 

invejosa. 

Todos esses provérbios colocam “mosca na sopa”, fazem com que lidemos com os 

nossos sentidos, com a crítica, com a sensibilidade, com o humano, com a ação, o estar 

presente. Assim como no psicodrama que constrói a cena, a presença do ator no olhar do 

público: o psicodrama é um ato realizado aqui e agora no corpo do protagonista, no palco, 

diante da plateia. 

Um elemento importante para o psicodrama é o papel que ele assume, visto aqui 

como “a forma de funcionamento que o indivíduo assume no momento específico em que 

reage a uma determinada situação, na qual outras pessoas ou objetos estão envolvidos.” 

(MORENO, 1975: 27) 

Um papel recorrente nas histórias, nas nossas vidas e em muitos contextos, que 

exemplifica o que estamos apontando aqui é o papel da autoridade: “Em nossa cultura 

patriarcal, vivemos na hierarquia, que exige obediência. Afirmamos que uma coexistência 
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ordenada requer autoridade e subordinação, superioridade e inferioridade, poder e 

debilidade ou submissão.” (MATURANA, 2009, p.38) 

 

 Quem é rei nunca perde a majestade. 

 Rei morto, rei posto. 

 Aonde vai o rei está à corte. 

 

Nas histórias, a maioria das vezes, a autoridade aparece na figura do rei. Nos contos 

contemporâneos ele pode ser substituído por prefeitos, governadores, presidentes, alto 

escalão das empresas, enfim os papeis sociais das diferentes épocas. Para ilustrar esse 

aspecto vamos ler uma história chinesa: 

 

Quanto vale um rei? 

 

Certo rei, tolo e presunçoso, perguntou a seu sábio – e ousado – bobo da corte. 

– Diga-me com sinceridade, caro bobo: quanto você acha que eu valho? 

– Mil e duzentas moedas de ouro – respondeu o bobo, sem pestanejar. 

O rei ficou indignado: 

– Só isso? Você não pensa no que diz?! 

Fique sabendo que só a coroa que uso vale mil e duzentas moedas de ouro! 

– Pois foi exatamente o que calculei – disse, inabalável, o bobo. 

 

Que valor então tem esse rei? A autoridade quanto vale? Vale a coroa que está 

usando, ou a beca, ou ainda o partido. Vivemos hoje essa desvalorização, não à toa, dos 

papeis de autoridade. Estamos em busca de uma autoridade efetiva, não que valha a coroa, 

não que subjugue o outro, mas que valorize a si e ao outro. 

Mais um exemplo dessa autoridade que vivemos: 

 Estacionando no ministério. 

 

Aquele cara que vai a Madri e estaciona em frente ao Ministério. Vem o ordenança 

e diz:  
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– Por favor, cavalheiro, tire o carro daí porque os ministros podem sair a qualquer 

momento.  

– Fique tranquilo, eu tenho sistema anti-furto... 

 

Novamente o papel de autoridade, nesse caso os ministros, é questionado. No 

contexto em que estamos vivendo, quanto valem? Vejamos a manchete do jornal Folha de 

São Paulo no dia 03 de outubro de 2013: “Índios promovem 'enterro' de ministros e 

ruralistas em frente ao Congresso”23 

 

Figura 5: Índios promovem enterro simbólico de dois ministros congressistas da bancada 

ruralista, em Brasília. 

 

Essa situação vale também quando pensamos no papel do professor, que está tão 

desvalorizado quanto o dos ministros nos dias de hoje, valeria a mesma pergunta; quanto 

vale um professor?  

                                            
23 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/10/1351211-indios-promovem-enterro-de-ministros-e-ruralistas-
em-frente-ao-congresso.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/10/1351211-indios-promovem-enterro-de-ministros-e-ruralistas-em-frente-ao-congresso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/10/1351211-indios-promovem-enterro-de-ministros-e-ruralistas-em-frente-ao-congresso.shtml
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Na internet sai uma notícia sobre a greve dos professores do Rio de Janeiro, 

acompanhada por uma foto com a legenda "Foi mal, fessor"24, na qual um policial mostra o 

cassetete quebrado. Na mesma reportagem o tenente-coronel Claudio Costa, relações-

públicas da Polícia Militar do Rio, informa que o policial já teria retirado a imagem da sua 

página no facebook. 

 

Provérbios e educação moral são dois temas de extrema atualidade. Se até 
recentemente eram menosprezados por certos setores da investigação universitária, 
hoje, cada vez mais, tem seu merecido lugar de destaque reconhecido no meio 
acadêmico. De fato, desde o início da década, observa-se um crescente clamor por 
ética e moralidade. (LAUAND, 1997: 12) 

 

Os temas desenvolvidos por Jean Lauand continuam atuais e “gritam” para serem 

refletidos por todos, principalmente pelos educadores que estão formando muitas pessoas 

em todas as faixas etárias. As histórias e provérbios nos ajudam a fazer a pergunta 

recorrente nos textos do Maturana: como fazemos o que fazemos? Porque nos reencontra 

de diversas formas, com ludicidade e sensibilidade, com os seres humanos, que somos.  

 

 

3.4.3. Compromisso e “pouco caso” 

 

 

São tantos os temas que as histórias e os provérbios que presentificam do ser 

humano, dos nossos dramas e valores, que fica difícil escolher, para trazer à tona em nossa 

reflexão. São temas corriqueiros, cotidianos, que se ampliam quando colocamos luz e foco. 

O comer, por exemplo, ato diário, quase automático, mas cheio de prazer, gostos, texturas, 

aromas, necessidade básica do ser humano, não é à toa. Em cada contexto alimentos 

específicos.  

  Na universidade há alguns alimentos típicos: artigos são “sopa no mel” para quem 

esta escrevendo tese sobre o assunto, no mestrado todos dão “comida de dragão” para 

                                            
24 http://br.noticias.yahoo.com/policial-posta-foto-fazendo-piada-com-manifestação-de-professores-
181011122.html 



 114 

satisfazer os colegas e professores mais vorazes. Dar “comida de dragão” é oferecer uma 

parte e não o que é mais importante, é o mesmo que “esconder o leite”. 

 

 Saiu do espeto caiu na brasa. 

 Gato com fome come sabão. 

 Amor sem beijo é igual macarrão sem queijo. 

 Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. 

 Quem não arrisca não petisca. 

 

  Poder ter uma melhor compreensão de uma história, um provérbio, uma anedota, 

necessita de foco, iluminar uma situação e agir ou reagir por meio dos sentimentos e 

sensações que temos, faz com que precisemos nos dar conta quotidianamente, formar a 

consciência, nos alimentar para que tenhamos elementos para saber o que fazer. 

Contar essas histórias, provérbios, anedotas não tem só o sentido de rememorar, mas 

de presentificar. Não é só uma metáfora, uma comparação que escolho fazer no aqui e 

agora, ela acaba por torna-se um posicionamento, uma porta para refletirmos. A história 

narrada, trás luz sobre o tempo presente, sobre o que eventualmente está apagado, trás luz 

dando forma de novo. Os mashal nos estimulam a viver, a nos presentificar, a criar novos 

contextos, a estar abertos para a vida. 

A história coletiva é uma construção permanente, nossas memórias são contadas por 

outros e outros, muitas vezes, até que se corporificam em nós, tornando-se nossa cultura. 

Nossa história se constrói nas histórias e nas muitas versões e só se completam no ouvir do 

outro. 

             O mashal é uma metáfora, que usamos como modo de conhecer, não tem maneira 

de falar sem usar a metáfora, no fundo do conhecimento, ou no fundo do coração. Você 

está instalado num outro lugar. A metáfora não é só para comunicar um pensamento que 

você já teve e depois transformar em pensamento. Ela no geral tem um efeito lúdico e 

visual favorecendo o dar-se conta.  

Quem de nós, nesse mundo fantástico das histórias, não quis saber a resposta para a 

charada do Chapeleiro da Alice no País das Maravilhas: “Por que um corvo é parecido com 

uma escrivaninha?” e nesse mundo tecnológico, seria só dar um “google”.  Porém as 
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charadas, as piadas, as perguntas nos mobilizam, somos curiosos como seres humanos, 

queremos aprender, ter respostas. Uma preocupação que Maturana trazia em suas aulas é 

quais são as perguntas sem respostas? São delas que nascem as nossas pesquisas, o 

filosofar, o dar-se conta de nós mesmos, seres humanos. 

Algumas charadas:  

 

Qual é o melhor remédio para ataque cardíaco? 

Tapar os olhos, por que “o que os olhos não veem o coração não sente”. 

O que diz a manteiga a torrada? 

Eu por você me derreto. 

 

Em geral, ninguém sabe quem é o autor de uma piada: as piadas, desde o momento 
em que são inventadas, espalham-se de boca em boca com a velocidade da luz, e 
quem as conta, não tem a preocupação de indicar a fonte, aliás, em geral, 
desconhecida, anônima, de domínio público.( LAUAND,2008: 44)   

 

 

3.4.4. Aceitação e preconceito 

 

 

É bastante comum as piadas, as charadas, brincarem com os nossos preconceitos, 

nem todo mundo consegue rir, tem os que até ficam bravos, mas a pergunta que deveríamos 

fazer é: somos preconceituosos? Numa conversa com Cesarino, ele trouxe um aspecto 

interessante do humano: somos preconceituosos, por causa das nossas histórias, o que 

vivemos e aprendemos. Porém não podemos discriminar, por que estaremos jogando a 

nossa história em cima de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e isto não é justo. 

 

Teste para descobrir se você é racista ou não.  

Responda rápido:  

Num galinheiro existiam 30 galinhas.  

Um negão levou 10 galinhas.  

Quantas galinhas ficaram no galinheiro?  
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Resultado:  

Se você respondeu 20 galinhas - Você é racista  

Se você respondeu 40 galinhas - Parabéns!!!  

Se havia 30 e o negão levou (mais) 10, ficaram 40 galinhas.  

Ninguém disse que o negão tinha roubado…  

Cuidado!!! Racismo é crime inafiançável e imprescritível!! 

 

 

 “A educação deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a 

condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar cidadão”. (MORIN, 2008: 65) 

Ler o mundo, as palavras, as imagens faz de nós mais capazes para entender nossos 

contextos e poder efetivamente intervir nele, todos os assuntos tratados pelas charadas, 

pelos provérbios, pelas histórias, nos revelam a cultura que temos, em pequenos e enormes 

detalhes, as palavras. 

 

Antes de mais nada, a educação deve permitir a reflexão, autoconhecimento, o 

conhecimento e a aceitação do outro. Deve ser uma educação para o diálogo e a 

comunicação. Uma educação voltada para a descoberta das potencialidades de cada 

indivíduo e capaz de desenvolvê-las. Uma educação que forme e respeite a autonomia, que 

permita que nos descubramos como cidadãos de um país sem renunciar à possibilidade de 

sermos cidadãos do mundo. (CASTRILLÓN, 2011: 61) 
 

 

Estudamos as palavras que exprimem realidade concreta, como valoriza Tomás de 

Aquino, o conhecimento comum, a linguagem comum, corriqueira, que falam todos. Esse é 

o nosso prazeroso exercício, garimpar a sabedoria que se esconde em todos os suportes 

escolhidos para conversarmos com alunos, professores e formadores. Quem não tem 

história fica sempre reinventando a roda. 

E aqui cabe mais uma história... 
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  O Coração do Baobá 

 

No coração da África, havia uma extensa planície. E no centro dessa 

planície, erguia-se uma alta e frondosa árvore. Era o baobá. 

Um dia, embaixo do sol escaldante do meio-dia africano, corria pela 

planície um coelhinho, que, exausto, suado, quando viu o, baobá, correu a abrigar-

se à sua sombra. E ali, protegido pela árvore, ele se sentiu tão bem, tão 

reconfortado, que olhando para cima não pode deixar de dizer: 

– Que sombra acolhedora e amiga você tem, baobá! Muito obrigado! 

O baobá, que não costumava receber palavras de agradecimento, ficou tão 

reconhecido, que fez balançar os seus galhos e tremular suas folhinhas, como numa 

dança de alegria.  

 

Nessa história a palavra de agradecimento, acaba por ser uma armadilha para o 

baobá, por que o coelhinho aproveitou – se da situação e enganou a árvore. O que as 

palavras querem dizer em cada situação é o aspecto sobre o qual precisamos nos debruçar, 

para perceber o que cada história conta de nós: a inveja, a brincadeira com tom de 

enganação, o se vangloriar. As feridas de quem se abre e se sente enganado. 

Quanto ao baobá, nunca mais ele se abriu, assim como o coração de muitas pessoas 

que feridos ficam fechados. No coração da árvore havia um tesouro que o coelhinho pegou 

e gerou inveja na hiena que quis também. A árvore para se proteger, fechou – se para 

sempre. 

 Para dar continuidade, podemos ir colocando temas e temas, valores e valores, 

relacionados ao nosso fazer, a cultura, a vida humana, que teremos muitas e boas analogias, 

diálogos, conversas, basta querer conversar. Cabe a nós, como seres humanos que somos, 

aprofundar cada vez mais a nossa pesquisa sobre a linguagem, para que não distorçamos 

tanto, com preconceitos e pseudo opiniões, que geram cegueiras, que negam o outro e a nós 

mesmos. E através das histórias vamos abrir espaço para sermos vistos, sem justificativas e 

preconceitos. Somos todos humanos, como diz esse verso de cordel: 
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                                        O Cordel reconta estórias  

          Contadas pelos avós, 

          Que contaram a nossos pais, 

          Que contaram para nós. 

          É o passado e o presente 

          Presentes numa só voz. 

 

Que assim possamos como professores ajustar nossas lentes, rever nossas ações, 

nossas atividades e possamos incluir mais mashalim nas nossas aulas. Nos reencontramos 

com a produção escrita e oral do humano, com a sabedoria ancestral e cotidiana que faz de 

nós seres que somos. 

       

 

“Nossos desejos mais profundos, bem como nossas angústias mais arraigadas 
misturam-se ao folclore e nele permanecem através de histórias que ganham 
predileção de uma comunidade de ouvintes ou leitores.” (TATAR, 2004: 10) 
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Considerações finais  

 

 

É chegado o momento de refletir sobre o caminho até aqui trilhado. Nosso objetivo 

maior foi o de apresentar um plaidoyer para a educação por contar histórias, ainda 

erroneamente considerado algo menor na Pedagogia.  

Naturalmente, o valor dessa atividade depende da qualidade dos mashalim que cada 

um seleciona. Em defesa das histórias, fomos buscar referenciais teóricos que 

fundamentassem a arte pedagógica da narrativa. E encontramos que a própria condição 

corpórea do homem (espírito intrinsecamente unido à matéria), convida (ou impõe...) o 

ensino pelo concreto, realizado pelos mashal. Vimos como clássicos, como Tomás de 

Aquino, insistem no mashal como o meio adequado ao homem de aprender. 

Os exemplos ajudam a ilustrar o que cada um está vivendo, é desse concreto que 

nos referimos no decorrer de todo o trabalho. Quem já não se sentiu como a madrasta da 

Cinderela, quando vivendo uma família recomposta, dessas que tem, como a da Cinderela, 

filhas da esposa e filha do marido ou algumas vezes os teus, os meus e os nossos, ou ainda 

quem não se sentiu como o patinho feio sendo uma criança adotiva? Esquecemo-nos de que 

somos todos adotivos. Quantas vezes não nos sentimos não pertencendo a lugar algum? As 

histórias muitas vezes acabam por tornar-se arquetípicas, viram metáforas da realidade, 

ficam atemporais, ajudando crianças e adultos a elaborarem e refletirem sobre suas vidas. 

Neste momento histórico precisamos elaborar muito e, como crianças, 

recursivamente, para que não repitamos as histórias com graus de crueldade que surpreende 

os autores de ficção. São ilustrativos os casos de Isabella e Bernardo amplamente 

divulgados na mídia. A respeito deste último o jornal O Estado de São Paulo publicou em 

16 de abril de 2014 reportagem com o título: “Pai e madrasta são presos por morte de 

menino no R.S”. Esta manchete mostra o quanto estamos reproduzindo histórias que 

substituem a maçã envenenada, como no conto da Branca de Neve, pela seringa de veneno. 

Temos muito para elaborar... 

Talvez fique melhor um outro jeito de ver, de uma criança que diz que quem está no 

lugar da mãe é a “mãe reserva”, assim como os jogadores que entram em campo quando o 

titular está machucado. 
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As histórias são um campo muito promissor para isso, elas propõem um espaço, 

um campo, onde podemos circular a vontade, ora sendo um dos personagens, ora sendo 

outro. Elas permitem a repetição do texto proposto ou a recriação do início, o meio ou  

do fim da narrativa. É como se fosse um universo real de experimentação. Fazemos de 

conta que somos maus, ou bons, que conseguimos voar como pássaros, ou mergulhar no  

fundo do mar como os golfinhos. Essas vivências permitem experimentar a vida, olhá-la de 

diferentes ângulos e favorecem a adoção de posturas menos rígidas, escolhas com mais 

prudentia e desenvolvimento da sabedoria. 

Metodologicamente, pareceu-nos fecundo o confundente oriental mashal (em vez da 

nossa palavra história, que restringe em vez de ampliar e incluir) para embasar nossa 

proposta.  

Também a clássica arte de decidir – o que na filosofia clássica se expressa pela 

virtude cardeal da prudentia – mostrou-se totalmente adequada ao fundamento dos mashal, 

a memória do concreto que orienta nossas incertas decisões sobre o aqui e o agora.  

Diretamente ou por meio de citações (sobretudo da mesa redonda tematicamente 

dedicada aos amthal no Seminário do Cemoroc) foi apresentado um repertório de dezenas e 

dezenas de histórias, provérbios e piadas que podem nos orientar em nossas decisões 

prudenciais. Longe de mim, a pretensão de considerar esse repertório absoluto e universal; 

contento-me em que seja um convite para que cada educador elabore o seu próprio tesouro: 

para si, para propor a seus alunos e para compartilhar. É no compartilhar de nossas 

pesquisas que nos tornamos professores capazes de guiar por muitas e diferentes trajetórias, 

ampliando nosso fazer como docentes. Dividir nossa prática ajuda-nos a elaborar melhor o 

nosso fazer.  

Maturana em suas aulas de especialização fazia algumas perguntas recorrentes: 

“como fazemos o que fazemos? Do que podemos abrir mão? O que queremos conservar?” 

São perguntas que podem nos orientar no nosso dia-a-dia, cheio de tarefas e muitas vezes 

com menos reflexões do que gostaríamos e precisaríamos para fazermos as melhores 

escolhas.  

A coletânea de histórias apresentada nesta dissertação traz autores diversos, tanto 

clássicos quanto contemporâneos para que todos possam escolher por onde começar. 

Naturalmente, o valor da atividade depende da qualidade dos mashalim que cada um 
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seleciona. No entanto, o mais importante é encantar os alunos e para isso um bom começo é 

aproximar-se deles. Sabemos que nem todos são leitores assíduos. Sendo assim podemos 

dar início as narrativas pelas nossas histórias. Ou pelas que estejam mais próximas do 

repertório do grupo com o qual vamos trabalhar. Caminhar por lugares desconhecidos, 

algumas vezes, exige um guia para mostrar o melhor caminho a percorrer, que desafios, 

precipícios vamos encontrar, quais os lugares de parada e quais os que devemos correr 

antes que a noite caia. Cabe-nos como professores o papel de guias, se queremos narrar 

mashalim. 

Fica aqui o desejo de que todos possam compartilhar suas histórias, as histórias de 

suas comunidades, de seus alunos e todos os mashalim que mais gostam e que tocam o 

humano que os habita. Vale aqui lembrar que esse pode ser um rico e vasto campo de 

pesquisa: as histórias dos professores, dos alunos, as tirinhas, os poemas, as manchetes, os 

provérbios, as metáforas, a linguagem em tantas formas. Com esse trabalho fizemos um 

início de caminhada, para que outros façam escolhas e mergulhem nessa maravilhosa 

jornada de nos encontrarmos a partir do que é produzido pelas diferentes culturas. É 

interessante achar e abordar as semelhanças, diferenças, comparações, colaborações, fazer 

muitos e ricos diálogos, ampliando, para todos, esse horizonte da pesquisa. 

Um fragmento do mais célebre poema de Moreno expressa de forma brilhante esse 

encontro: 

 

“Um encontro de dois: olhos nos olhos, face a face. (...) 

   Então ver-te-ei com seus olhos 

   E tu ver-me-ás com os meus 

Assim, até a coisa comum serve o silêncio 

E nosso encontro permanece a meta sem cadeias: 

O lugar indeterminado, num tempo indeterminado 

A palavra indeterminada para o homem indeterminado 

 

Quem sabe possamos continuar nossa conversa com esses educadores que aceitarem 

nosso convite e possamos fazer um levantamento a partir dos tesouros de cada um e do 

impacto ocorrido em seus alunos? 
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A continuidade da nossa pesquisa poderia refletir sobre o repertório levantado  

pelos professores e/ ou sobre o impacto desse repertório na formação dos seus alunos,  

ou ainda nas histórias pessoais vividas no contexto da escola. 
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