
Entrevista com Adriana Borges, no dia 19 de dezembro de 2005, com início às 13h40. 

 

 

 - Adriana, eu queria começar a nossa conversa pedindo para que você falasse um 

pouco da sua identidade pessoal, em especial com relação á sua infância. Quais foram as 

lembranças que marcaram a sua infância, na sua história de vida, de uma forma geral? 

 

 - As minhas lembranças... são lembranças boas, eu tive uma infância boa. Eu sou a 

caçula de uma família de oito irmãos. Brincava muito na rua, era muito paparicada, mas a 

minha mãe cobrava muito do estudo. Eu acho que meus irmãos não tiveram tanto essa 

oportunidade, mas... 

 

 - Com você são oito irmãos? 

 

 - Somos oito. Eu acho que ela deu muitas oportunidades para mim de estudos 

melhores. Meus irmãos não tiveram tanto, eles tiveram que trabalhar cedo, e eu aproveitei 

o que deu para aproveitar. Com relação aos estudos sempre procurei colocar como 

prioridade, eu tive bons exemplos em casa, que eram a minha mãe e a minha irmã, que 

também era professora. Eu brinquei muito... 

 

 - Você brincava muitas horas por dia? 

 

 - Brincava. Era estudar e brincar. 

 

 - Você brincava de quê? 

 

 - Eu brincava de casinha... brinquei de boneca até os 11 anos! Brincava de bolinha 

de gude, não tinha separação de brincadeira de meninos e meninas. A gente saía da 

escola, chegava em casa, comia alguma coisa e brincava. Acho que naquela época os pais 

não cobravam muito de “ta´” cuidando da casa, dos irmãos. Quem passou mais por isso 

foram os meus irmãos que eram mais velhos. Quando chegou no meu tempo eu já tive mais 



oportunidade de ter esse espaço de brincar garantido, sem ter essa cobrança de ficar 

cuidando de irmãos, da casa... 

 

 - Você não ajudava nas atividades da casa? 

 

 - Depois dos 8 anos sim. Ajudava, mas eu não era tão cobrada quanto as minhas 

irmãs. Mas eu tinha as minhas tarefas e tinha que dar conta delas. Eu tinha que lavar a 

louça, secar e guardar. Eu brincava mas eu sabia que tinha que fazer aquilo. A minha mãe 

chegava e já tinha que estar tudo organizado. Então era tudo dividido. 

 

 - Você brincava com as crianças da rua? 

 

 - Era uma turma muito grande. Era um bairro bem livre, então brincávamos muito  

na casa um do outro, em construções que tinha próximas... e éramos bastante amigos e 

unidos. Brincávamos de tudo e não tinha separação meninos e meninas. Eles brincavam de 

boneca com a gente e a gente brincava de as brincadeiras deles, que era polícia e ladrão e 

outras brincadeiras... 

 

  - Trabalho infantil, fora esses domésticos, você nunca teve? 

 

 - Nunca tive, o meu estudo era prioridade lá em casa. 

 

 - Você foi trabalhar com 14 anos? 

 

 - Com 14 e contra a vontade da minha mãe. Ela achava que se eu fosse trabalhar 

eu perderia o interesse pelo estudo, e eu estava me formando na 8ª série. Ela achava que ia 

me prejudicar. Não queria de jeito nenhum, mas eu sempre falei pra ela que eu daria conta 

de tudo. Então era uma época que eu ia passar para o noturno, era o 1ª ano. Aí eu não 

pude fazer isso primeiro porque o colégio que eu estudava era um outro horário. Só que o 

horário que eu fui trabalhar no Bob´s não coincidia com meu horário de escola, então 

garantia o meu estudo e eu ia trabalhar depois. 



 

 - Você trabalhava meio período? 

 

 - Sim. A preocupação maior da minha mãe era eu não parar de estudar. Ela até tve 

de assinar uma documentação, eu não assinei nada. Como eu era menor, ela teve de ir lá 

assinar o contrato direitinho. A preocupação dela era essa, eu começar a trabalhar e 

deixar o estudo de lado. 

 

 - Adriana, como era a qualidade de vida de modo geral na sai infância? A questão 

das condições sócio-econômicas da família... 

 

 - Meus irmãos mais velhos casaram cedo, então não tenho muitas recordações 

deles. O que eu lembro é que meu irmão Mauro e minha irmã Sonia, que são do meio... dos 

mais velhos eram os que estavam em casa, porque os outros dois mais velhos já eram 

casados. Eu lembro que eles ajudavam muito em casa. Então eles trabalhavam já e ... a 

minha irmã casou cedo também, mas ela ajudava... todo o pagamento que ela recebia ela 

dava na mão da minha mãe, e o meu irmão também. Eles ajudavam bastante. Nós os 

menores ajudávamos mais no serviço da casa. Trabalhava o meu pai, minha mãe e esses 

dois irmãos meus. 

 

 - Seu pai fazia o quê, era marceneiro? 

 

 - Não, o meu pai era autônomo. Ele tem uma história bacana, ele começou como 

lutador de boxe. Teve que largar a profissão por causa da família, mas ele lutou com Eder 

Joffre. Até foi o pai do Eder Joffre quem treinava eles. Ele teve que abandonar porque ele 

viajou muito para fora, ele já foi para os Estados Unidos, para o México, etc. Ele 

representou o Brasil em muitos lugares. Meu pai foi campeão de peso galo. Aí chegou uma 

época que meu irmão caçula ficou doente, aí ele teve que largar porque ele viajava e 

ficava muito tempo fora. O meu irmão começou a ficar muito doente, aí o meu pai teve que 

escolher. Ele acabou largando, e como ele não tinha muito estudo... ele tinha só o ensino 

fundamental, ele teve que... 



 

 - A terceira série? 

 

 - Isso. Então ele trabalhava como carregador autônomo no Mercado Municipal de 

São Paulo. Trabalhou a vida inteira lá. Eu me lembro que foi bem na época que eu nasci 

que ele já havia largado o boxe. Só que ele já representou o Brasil em vários lugares, já foi 

campeão e eu guardo os jornais, passaporte, roupa, eu procuro guardar como recordação. 

 

 - Então não existia nenhuma dificuldade econômica familiar? 

 

 - Tínhamos sim. Na época a gente trabalhava para sobreviver e meu pai e minha 

mãe se esforçavam muito para não faltar nada em casa; mas não era nada fácil. Minha 

mãe vendia roupa, ela viajava, comprava roupa... 

 

 - Naquela época ela já era professora? 

 

 - Já era. 

 

 - Ela fazia as duas coisas... dava aulas e vendia roupas? 

 

 - Na verdade ela trabalhava em uma creche, a antiga ADI, que agora é PBI. A 

minha irmã começou com 18 anos também nessa creche... aí minha mãe fazia isso, 

comprava roupa, sapatos, para revender e ajudar na renda de casa. Mas eu não me lembro 

de passar necessidade de faltar o que comer não. A gente sempre tinha as coisas em casa, 

a minha mãe procurava guardar dinheiro, meu pai também. Até por causa da compra da 

casa, eles queria quitar tudo direitinho. 

 

 - E relacionado às questões de saúde, você teve uma infância saudável? 

 

 - Tive uma infância saudável, com doenças comuns como pneumonia e etc., mas 

ainda bem que minha mãe era funcionária pública já na época, então desde pequena fui 



tratada no Hospital do Servidor Público Municipal. Bem ou mal a gente sempre tinha para 

onde ir. Lembro que minha mãe conta que quando eu tinha uns dois anos eu tive 

pneumonia e o médico teve que me internar. Eu fiquei um tempão na Santa Casa, só que 

meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade porque ele não queria que eu 

ficasse mais lá. A minha mãe resolveu me tratar em casa... Só desta vez que eu me lembre, 

eu acho que não tinha outro recurso, era Santa Casa mesmo e eu fiquei internada lá. 

 

 - E como era na sua infância o acesso à cultura e ao lazer? 

 

 - Hoje em dia eu ando em São Paulo e vejo como eu conheço tanta coisa! Isso eu 

dou graças à minha mãe. Em termos de localização. Não tem um lugar que eu não saiba ir, 

que eu já não ouvi falar ou passei perto. Devido ao meu pai trabalhar no centro de São 

Paulo, minha mãe sempre me levou para vê-lo trabalhar e eu visitava muito o centro de 

São Paulo. 

Meus pais não moraram sempre nesse bairro que eu nasci. Eles já moraram em 

outros bairros, na Zona Leste. Eu nasci aqui na Zona Sul, no Parque Ipê, eu nunca saí 

daqui. Os meus irmãos mais velhos, meus pais, já moraram na Zona Leste, ali em São 

Mateus, Pirituba, eles já rodaram um pouco. Meus pais sempre me levavam... 

principalmente minha mãe! Eu sempre viajei muito com ela, eu e meus irmãos O que ela 

podia fazer pra a gente conhecer outros lugares... aqui dentro de São Paulo mesmo, ela 

levava! 

Então eu conheço muita coisa, sei andar aqui em São Paulo por causa da minha 

mãe. Eu lembro que quando eu era pequena eu ficava lendo placas, localizando ruas, 

marcando os lugares porque minha mãe sempre dava essa orientação para que a gente 

não se perdesse. 

 

- Você freqüentava pontos de cultura e lazer, como museus, cinema, etc.? 

 

- Muito cinema. Na época do Mazaroppi minha mãe fazia questão que a gente fosse 

assistir. Era assim, cinema a gente tinha que ir de qualquer jeito. Ela juntava os filhos, os 

netos, os vizinhos que as mães não tinham condições de levar por falta de tempo ou de 



dinheiro mesmo. Minha mãe acabava levando. Até viajar para o interior, salto, Itu... minha 

mãe levava a gente e já levou vizinho nosso. 

No Playcenter... muitas vezes! Eu lembro que com 6, 7 anos eu freqüentei direto. 

Quase a cada 15 dias. Eu passeei bastante lá. E também no centro de São Paulo, que eu 

adoro. Acho muito interessante, tem uma história bacana... 

 

- O que você conheceu ali? 

 

- Ah, o Mercado Municipal... eu adorava ir lá, e hoje em dia está reformado. E ali, 

o Pátio do Colégio, a Praça da República, a gente ia almoçar lá e passear. Tinha aquela 

feira já, sabe. 

Teatro, não me lembro. Principalmente na escola. O que a minha mãe não podia 

levar ela fazia questão de pagar na escola que era para agente poder participar; teatro, 

lugares mais assim. 

 

- E a casa que vocês moraram na infância? 

 

- Ah, minha mãe sempre se preocupou em melhorar. Ela e meu pai. Eles quitaram a 

casa, pagaram tudo, e a casa foi modificando... era um quarto para todos os filhos... 

 

- Era um quarto? 

 

- Era um quarto grande. Dividia os meninos de um lado e as mulheres do outro. 

Mas aí foi mudando... 

 

- São quantos homens e quantas mulheres? 

 

- São quatro homens e quatro mulheres. Só que quando eu nasci meus dois irmãos 

mais velhos já eram casados, então nem contava muito em casa. Aí éramos em 6. 

Começamos a melhorar a casa, aumentar.. 



eu lembro que eu era pequena, tinha um quintal grande, e depois já foi tendo que 

construir quartos. Então construiu um quarto separado para o meu irmão, depois 

construiu o nosso; aí foi aumentando a casa. Hoje em dia está totalmente diferente, mas é 

a mesma casa. 

 

- Então era uma casa que tinha condições adequadas? 

 

- Tinha, era a casa que era oferecida pelo... não lembro se era pelo governo ou pela 

prefeitura. Eram aqueles conjuntos habitacionais da época. Eles davam condições até 

razoáveis para as pessoas mais simples comprarem, era casa num tamanho bom, não era 

nada apertado. O espaço era uns 3 ou 4 cômodos e a gente foi melhorando. Hoje em dia é 

uma casa grande. 

 

- Os seus pais são de qual origem étnica? São brasileiros mesmo? São filhos de 

brasileiros? 

 

- Eles são brasileiros, só que o meu pai e a minha mãe têm uma descendência de 

índios. Tanto meu pai como minha mãe, só que de regiões diferentes. Têm uma mistura de 

índio com negro mesmo, os dois. O meu pai é mais da região de Pernambuco. Tanto é que 

meu primo, parente do meu pai, tem o olho mais puxado, cabelo bem liso e preto, uma pele 

queimada, bem indígena. Da minha mãe já misturou um pouco. Ela é bem morena e o 

cabelo é negro e liso. 

 

- Mas a sua mãe é de São Paulo? 

 

- É do interior, de Amparo. Ela nasceu lá, mas foi criada aqui. 

 

- Tanto seu pai quanto sua mãe eram índios? 

 



- Por parte da minha mãe, a família do meu avô era de negros com índios. O meu 

avô, pai da minha mãe, era negro. A minha avó já era clara, já tinha essa mistura de negro 

com índio. 

 

- E as suas relações familiares, em termos de diálogo, convivência, como é que 

eram? 

 

- Acho que eram as melhores possíveis, minha mãe procurou sempre conversar, 

orientar. Meu pai não era muito de conversar, mas ele era sempre presente, não precisava 

de muitas palavras, bastava o olhar e a gente já entendia. Só que minha mãe sempre foi ali 

presente, em tudo: brincadeiras, amigos, escola... Meus irmãos também, a gente tinha um 

diálogo bom, não tenho o que reclamar. 

 

- E problemas de convivência? 

 

- Não, a gente tinha briguinhas normais de irmãos, briguinhas de casa, 

desentendimento quando éramos pequenos, mas nada de falta de diálogo. 

 

- E as questões morais como eram tratadas? 

 

- Ah, eram rígidas. A minha mãe era muito aberta, ela conversava muito com a 

gente e o meu pai também, mas eles sempre fizeram questão de ter valores em casa. 

Honestidade, dignidade, trabalho, essas coisas assim. “Você vai ter suas coisas, mas se 

você trabalhar!” Mas nada assim que vem fácil. Essa questão de valores e educação 

sempre foi conversada. Uma família que sempre trabalhou. Queriam passar para a gente 

que também podíamos conquistar coisas trabalhando, estudando, de uma forma honesta, 

sem passar por cima de ninguém. Meus pais sempre colocaram assim. 

E tem regras também, limites que a meu ver, acho que hoje extrapolou um 

pouquinho. Antes a gente respeitava mais; não era imposto, eu vejo como uma conversa e 

como valores mesmo. Não era só o falar, eu avaliava muito o comportamento do meu pai e 

da minha mãe. Tinha brigas, não era um casal perfeito, mas nada que não fosse de um 



casal normal, de uma família. A gente passava por alguns problemas, mas a gente sempre 

tinha bons exemplos. 

 

- E como eram as relações afetivas? 

 

- Ótimas. Até hoje. Eu amo meus pais e meus irmãos. 

 

- E tinha uma expressão? 

 

- Sempre! Até hoje meus irmãos de 50 anos, beijam, abraçam, pegam no colo. Os 

meus pais também. Minha mãe mora num bairro no meio, e os filhos em volta. Finais de 

semana, no domingo, é todo mundo reunido na casa da minha mãe. Ela tem prazer, todo 

domingo ela faz questão de cozinhar para os filhos, para os netos, as noras, todo mundo. 

Todo fim de semana quando a gente não “sobe”, aí o telefone toca: ‘Não vai subir’. Todo 

fim de semana ela cobra. 

 

- Você falou bastante das brincadeiras. Existia algum controle familiar neste 

sentido? Com quem brincar e quantas horas, por exemplo? 

 

- Tinha sim, minha mãe controlava muito. Como hoje, mas não na mesma 

intensidade a violência existia. Tinha pessoas boas e pessoas que estavam já no mundo da 

criminalidade lá, então como ela dava bons exemplos em casa, ela não queria essa vida 

para a gente. Lá no bairro infelizmente tinha outras crianças que não seguiram o mesmo 

caminho, foram roubar banco... escolheram outras coisas para a sua vida A preocupação 

dela era muita. Também porque em relação aos meus irmãos tinha ameaças, eles queriam 

que meus irmãos fizessem a mesma coisa, senão eles queriam bater neles. Então minha 

mãe sofreu um pouco com isso. Os  meus irmãos muitas vezes tinham que brigar na rua 

para não apanhar. Minha mãe tinha que interferir. 

 

- E com relação a você também isso? 

 



- Não... a violência sexual que existia, mas que hoje em dia está mais acentuada. 

Ela sempre conversou a respeito disso... pra tomar cuidado, com quem andar, onde andar. 

Eu lembro que muitas vezes, eu era menor, então minhas mãe já estavam entrando. A 

minha mãe ia atrás delas, onde elas estivessem, se minha mãe não conhecesse as famílias 

ela ia lá pra conhecer. Ela procurava estar presente. Tinha os horários pra brincar, para 

chegar em casa, para dormir, para comer. Quando ela chegava todo mundo tinha que ter 

comido, a casa tinha que estar limpa e a lição feita. Tudo em ordem. 

 

- Teve algum momento de desestabilização familiar? Algum momento forte que 

tenha marcado, como morte, separação? 

 

- Sim, Meu pai como teve uma época que ganhava muito dinheiro, quando ele 

lutava boxe, aparecia muita mulherada. Ele gastava muito dinheiro. A minha mãe sempre 

teve a preocupação de guardar dinheiro, ela pensava mais. Tinha que pagar as prestações 

da casa. Mas meu pai ficava dias e dias fora e a gente ficava em casa. Quando era luta 

próxima minha mãe acompanhava com meus irmãos. Quando eu era pequena eu e minha 

irmã chorávamos muito quando eles falavam em separação. Foi mais isso que marcou. 

 

- Eles chegaram a se separar? 

 

- Não. Eles brigavam por causa de mulher, ela mandava ele embora, mas ele nunca 

foi embora. Também, depois que acabou o dinheiro elas pararam. 

 

- Teve desemprego? 

 

- Não, acho que teve uma mudança... Chegou uma época que ele ficou doente, aí foi 

complicado. Ele se afastou e aí a gente teve que pagar à parte, para agora ele poder estar 

bem. Uma pessoa autônoma e não estar pagando lá...  aí a gente pagou para ele poder 

hoje usufruir. 

 

- Como era a questão da valorização dos hábitos de leitura no ambiente familiar? 



 

- Desde o pré. A minha irmã mais velha das mulheres casou nova com 18 anos e a 

preocupação da minha mãe era que ela largasse os estudos. Ela não tinha concluídos os 

estudos e com 18 anos ela já queria se casar, minha mãe achou que ela iria largar. Mas 

não, ela teve os estudos como prioridade. Ela casou e ela e meu cunhado continuaram 

estudando. 

Ela se formou em Magistério e meu cunhado em técnico em eletrônica. 

Eu ia muito para a casa dela, tinha muitos livros... 

 

- Na casa da sua irmã? 

 

- Da minha irmã e da minha mãe também, porque ela começou a trabalhar na 

creche, então meu contato começou a ficar cada vez maior. 

 

- Existia este hábito onde você morava? Na casa da sua mãe? 

 

- Isso. Já tinha esse hábito em casa com a minha mãe e depois quando eu entrei 

para a 1ª série também. A escola em que eu estudei Ademar de Barros, tinha uma sala de 

leitura com ambiente super agradável. Estava dentro do nosso cronograma ter de 2 a 3 

vezes por semana um momento de leitura, havia o tempo de 1hora de leitura e podia pegar 

livro emprestado. Desde a 1ª até a 8ª série eu sempre tive contato. 

 

- A sua mãe fazia leituras com você em casa? 

 

- Tinha... ela tinha o hábito de contar histórias, histórias da família também; 

minhas irmãs também contavam histórias. Ás vezes eles pegavam livros também e faziam 

leituras, só que como eles eram bem mais velhos que eu, muitas vezes não havia muita 

compreensão, porque eles eram bem mais avançados. 

A gente teve muitos livros em casa. Minha mãe comprava sempre coleções que 

“passavam” de porta em porta. Comprava para a gente pesquisar, para tudo. Aí meu 

irmão também, um dos mais velhos, começou a trabalhar numa empresa de livros. Ele 



trazia muitos livros para casa e ele está nesta firma até hoje. Ele entrou lá como vendedor 

e hoje ele é um dos donos. A minha mãe que foi cm ele arrumar esse emprego. 

 Eram dois patrões. Um que era o sócio majoritário... ele deu a parte dele como 

forma de pagamento. Aí ficou um outro dono que já era e meu irmão. 

 

 - Então era comum a leitura? 

 

 - Era. A estante era cheia de livros. Minha mãe comprava muito desses vendedores 

de porta. Ela tinha essa preocupação de a gente poder pesquisar em casa e não precisar 

ficar saindo. A gente usava como desculpa que ia apara casa de colegas para fazer 

pesquisa e ela não queria, então a gente fazia tudo em casa. 

 

 - Além da leitura, teve práticas relacionadas à escrita, como bilhetes e agendas? 

 

 - Sempre teve. Bilhetes, cartas, cartões de Natal. Sempre teve. Cartas de um irmão 

para o outro, de mãe para filha, de filha para mãe. A gente escrevia cartas mesmo estando 

juntos. Os presentes eram trocados e a gente trocava bilhetes. Não importava a idade. A 

minha mãe tem cartões meus de quando eu tinha sete, oito anos. 

 

 - Seu pai tinha essa prática? 

 

 - Uma coisa que eu admirava muito no meu pai é que apesar de ele não ter se 

formado, ter freqüentado só a 2ª série, ele lia tudo! Ele lê e escreve. Eu ficava curiosa... 

É lógico que a caligrafia dele não é tão boa, mas ele lê perfeitamente. 

  Meu pai tinha o hábito de leitura de jornais. Isso não faltava em casa.Ele todos os 

dias chegava com o jornal debaixo do braço. Ele sabia de tudo. Ele assistia muito o jornal 

e eu ficava curiosa que uma pessoa com pouco estudo sabia de tudo como ele. 

 

 - Você já falou um pouco que o acompanhamento escolar era sua mãe que fazia, 

não é? 

 



 - Era a minha mãe e a minha irmã. 

 

 - Elas iam à escola quando eram chamadas? 

 

 - Iam. Todo o tempo foram presentes. 

 

 - E qual era o discurso forte da sua mãe e da sua irmã ( que fazia um pouco o papel 

de mãe) em relação à escola? 

 

 - Ah, que minha mãe não teve muita oportunidade de estudar, ela teve que 

trabalhar para ajudar a minha avó, e o mesmo aconteceu com alguns de meus irmãos. Na 

época eles não podiam estudar, mas tinha aqueles cursos profissionalizantes de torneiro 

mecânico, eletricista, mecânico. Eles não tiveram tantas chances de estudar porque eles 

precisavam garantir em casa o dinheiro, ajudar meus pais. Então quando chegou a gente, 

eles estavam com as condições melhores já de garantir que nós estudássemos. A minha 

mãe sempre falava que estudar e ter uma profissão era importante para não faltar.... Tanto 

é que meus irmãos não têm estudos, mas eles têm uma profissão que conta também. 

 Então eles entram nas firmas, ficam muito tempo, minhas irmãs estão até para se 

aposentar, já deveriam até estar aposentados, mas na época não tinha registro, uma 

dificuldade. Mas todos os meus irmãos têm uma profissão. E quando chegou a nossa vez 

ela procurou colocar “Olha o estudo é super importante para você conseguir suas 

coisas...”. 

 

 - Este era o discurso da sua mãe? 

 

 - Da minha mãe e da minha irmã. 

 

 - E o teu pai? 

 

 - O meu pai também! Ele sempre falou que tinha que ir para a escola. “Não queira 

ser assim igual ao pai, o pai é sem estudo.” Minha mãe até tentou voltar para terminar 



tudo, mas por motivo de doença ela não pôde. Mas ela valoriza até hoje. Até hoje meus 

pais se sentem super orgulhosos de eu e a outra irmã termos feito curso superior. Eles 

estão sempre incentivando. 

 

 - E como era a reação deles em relação ao seu desempenho escolar? Numa nota 

baixa, ou ao descobrirem que você faltou... como era a reação quanto ao desempenho 

escolar? 

 

 - Eu não tinha problema de falta, de cabular. Mas de nota... eu nunca fui uma ótima 

aluna. Sempre procurava tirar na média. 

 

 - Mas alguma vez você tirou nota baixa? 

 

 - Já... Minha mãe conversou muito comigo! Era muita decepção para eles. 

 

 - E a reação era de um diálogo? 

 

 - Era... e a decepção deles era transparente. Aí perguntavam: O que te falta? Você 

faz alguma coisa, você trabalha, o que está te atrapalhando de ser melhor? Você está 

sendo explorado, está trabalhando demais? 

 Então tinha essa cobrança. Ela queria saber, se fosse alguma coisa que estivesse 

atrapalhando ela queria resolver. A prioridade era estudar e se a gente não estava 

conseguindo, ela queria saber o motivo. 

 Ela nunca era tão rígida, mas ela fazia cobranças que nos fazia refletir... Eu ficava 

pensando: Puxa vida, minha mãe trabalha tanto, fica fora o dia inteiro. 

 

 - De ter que corresponder a isso, não é? Havia essa responsabilidade por isso, de 

ver o comprometimento dela... 

 

 - Acho que a decepção dela com relação a isso tocava mais. 

 



 - Sensibilizava mais? Mas não havia nenhum tipo de punição? 

 

 - Ah, nunca. Não me lembro de nenhum de nós ter apanhado. Meus irmãos 

repetiram de ano... a minha mãe cobrava da mesma forma e a mesma educação que a 

minha mãe me deu, ela deu para os outros. Eu acho que por ser caçula poderia até ser 

mais relaxada, por ser tão paparicada. A mesma educação que ela deu para uns, ela deu 

para os outros, só que eu acho que para eles não foi tanta prioridade porque eles sempre 

repetiam, tinham as dificuldades... 

 

 - Eles priorizavam mais o trabalho, não é? 

 

 - É, até hoje. Eles terminaram o “terceiro”, só. 

 

 - A única que tem curso superior é você? 

 

 - Eu e a mais velha. Nós duas fizemos Pedagogia. Os outros não. 

 

 - Apesar de toda essa valorização... 

 

 - Acho que nós tivemos mais oportunidade, só que eles não davam tanto valor, não 

se interessavam em continuar estudando. 

 

 - Essa questão do acompanhamento escolar você já falou bastante... quem ia mais 

na escola era sua mãe? 

 

 - Era minha mãe. O meu pai não. Ele acompanhava mais em casa. A gente ficava 

com medo da reação, de ele nos bater. Mas não, ele não batia, só conversava. Os meus 

irmãos apanhavam, mas era por outros motivos, nada ligado aos estudos. Era mais na 

conversa mesmo, no sentido de conscientizar a importância que ia fazer. 

 



 - Agora vamos explorar mais essa parte escolar. As escolas que você estudou como 

elas eram, as características físicas e a própria qualidade dos estudos. Como é que era? 

 

 - Ah, pra mim era excelente. Eu estudei desde o pré numa escola pública, era uma 

EMEI. Era a Escola Ademar de Barros, no Parque Ipê. Depois construíram uma escola do 

lado, de alvenaria, e aí transportou a escola que era de madeira. Essa ficou sendo uma 

EMEI. Onde eu estudei maus irmãos estudaram lá como se fosse escola, a Escola de 1ª 

Grau Ademar de Barros. Quando eu fui estudar já era o pré. Até aí fizeram a escola 

Ademar do lado e essa EMEI ficou sendo a EMEI Catulo da Paixão Cearense. Era 

excelente também, tinha professoras boas, a gente tinha o hábito de leitura, sempre tinha 

estantezinha de livrinhos. Tinha um tempinho, podia pegar livros, levar para casa... 

 Aí depois fui para a escola Ademar de Barros, que era desde a 1ª a 8ª série. Era 

excelente a estrutura. É bem ao lado de uma favela e mesmo assim a escola... pelo 

contrário, eu acho que mais a escola influenciou o bairro do que o bairro influenciou a 

escola. Era muito boa a relação com a comunidade. Até hoje é uma escola muito boa, a 

mais procurada do bairro. 

 

- E as outras escolas do bairro? 

 

  - Eu estudei no Guaraci que é uma das melhores escolas. Eu me formei da 8ª série e 

aí os amigos decidiram fazer o “vestibulinho” no Guaraci e em um outro lá no Fernão 

Dias. Eu falei para a minha mãe, fizemos a inscrição e pronto. Eram quase três mil 

candidatos para 200 vagas. Eu fui no último dia para saber o resultado com mais 6 amigos 

e os 6 passaram. A gente ficou muito feliz. Você com 14 anos, quase nem pensa muito, 

passar dentre 3 mil candidatos! Eu fiquei feliz, só que haviam apenas dois cursos, 

eletrônica e edificações. Eu optei por Edificações porque eu não gostava muito de 

matemática e eu achava que com Eletrônica eu ia mexer muito com isso e Edificações não. 

Mas eu dancei, tinha muita geometria, desenho geométrico. Eu fiquei um ano no curso mas 

não me preencheu. Minha mãe gastou muito dinheiro porque os livros eram caros. Eu 

tinha química, tinha as matérias de construção civil... 

 



- Você ficou um ano só? 

 

 - Fiz um ano... O curso é excelente para quem gosta. Mas eu pedi para a minha mãe 

mudar. Ela achou ruim porque ela já tinha pagado tão caro aqueles materiais, compasso, 

prancheta, canudo... ela ficou muito decepcionada. Mas eu falei para ela que eu estava 

fazendo uma coisa que eu não gostava, eu não estava feliz. Foi quando a minha irmã 

interferiu, ela falou para eu tentar no vestibulinho do Kennedy. Eu falei que não ia gostar e 

não ia passar também, era uma sala só que eles formavam. Eu fiz a prova e fui saber no 

último dia que eu tinha sido aprovada. No outro dia eu fiz a inscrição. 

 Desde o primeiro ano eu já gostei, me encontrei e não desisti. 

 

 - Você optou pelo magistério. Como foi esta opção? 

 

 - Foi uma sugestão da minha irmã. Ela tinha terminado o curso lá no Kennedy e já 

trabalhava. Ela deu um toque. 

 

 - Teve essa influência da tua irmã... 

 

 - Eu acho que teve porque eu nem tinha pensado, eu estava perdida, não sabia o 

que ia fazer. Ela falou e minha mãe também. 

 

 - Mas não é uma coisa que você queria ser professora? 

 

 - Não, eu não pensava. Só quando eu era criança, a gente brincava de escola, mas 

eu nunca tinha determinado isso. Acho que foi acontecendo. Mas já no 1ª ano eu já gostei. 

 

 - E no Ensino Superior, como é que foi? 

 

 - Eu acho que foi uma busca para complementar a minha formação. Eu comecei a 

fazer o curso e muita coisa eu comecei a entender. Coisas que eu já havia visto no 

Magistério, mas de uma forma mais superficial. Muita coisa eu comecei a entender melhor 



no Ensino Superior. Eu entendi muita coisa, e muita coisa que tinha ficado para trás eu 

consegui resgatar e fazer essa compreensão. Acho que eu não tinha maturidade suficiente 

na época para compreender. Mas... eu já tinha começado a trabalhar, vai aumentando a 

bagagem e você vai tendo outra visão. Aí eu procurei pela minha profissão mesmo. Eu 

precisava melhorar a minha formação, aí eu procurei o curso de Pedagogia e fui lá na 

UNISA estudar e terminei. 

 

 - Me fala uma coisa, você gostava de freqüentar a escola? 

 

 - Sempre gostei. Não me lembro de não querer ir para a escola. Acho que só pra a 

gente entrar Pré que é dolorido. Eu me lembro que no primeiro dia eu fiquei tentando me 

fazer de forte pra a minha mãe chorar, porque eu achava que ela ia me largar lá e não ia 

me buscar mais. 

 

 - Você tinha prazer em ir para a escola? 

 

 - Tinha. Eu tinha prazer em colocar a minha roupinha, blusinha branca, shortinho 

vermelho, meinha branca, minha sainha. E tinha que estar perfeito. Cabelo limpo, banho 

tomado; minha mãe e minha irmã ficavam em cima, olhavam tênis, meia... 

 

 - Não tinha nada que você não gostasse na escola? 

 

 - Não. Acho que a gente tinha medo de ser exposto pela professora, de ser tachado 

de burro. Eu tinha esse medo, mas não lembro de ter acontecido. 

 

 - Teve professores que marcaram nesse sentido? 

 

 - Se teve no sentido negativo eu acho que eu apaguei, eu deletei. Eu não consigo me 

lembrar. Eu me lembro muito claramente da minha professora do pré.. 

 

 - O que você lembra? 



 

 - Eu lembro que era a tia Gracinha, ela era muito boazinha com a gente. Ela dava 

bastante livros para a gente ler, fazia atividades lá fora... Ela tratava a gente muito bem. 

Ela não expunha alunos e tinha professores que faziam isso. Eu tinha medo de ficar de 

castigo lá fora, e eles faziam isso. Como a escola era de madeira e do lado de fora era tudo 

barro, elas colocavam as crianças para fora... e eu morria de medo que fizessem isso 

comigo. 

 

 - Mas chegou a acontecer alguma coisa? 

 

 - Não. 

 

 - Fora essa professora que você citou que foi a primeira, quais outros professores 

que marcaram? 

 

- Tinha uma professora que pegava muito no meu pé, de matemática. Eu nunca fui 

muito boa em matemática, mas sempre tinha que tirar nota na média. Sempre ficava de 

recuperação, tinha que me esforçar muito. Acho que se tornou um peso maior porque eu 

tinha colocado na minha cabeça que eu não gostava. Depois eu tive que começar a mudar 

esse meu conceito. ‘Eu não gosto,  mas eu preciso aprender’. Porque antes era:’ não gosto 

e pronto’.  Essa professora Maria Helena era muito rígida. 

 

- O que marcou na postura dela? 

 

- Ela era rígida, a gente tinha que aprender. Ela cobrava. Eu aprendi muito com 

ela neste sentido. “Olha, você vai precisar, vai te fazer falta!” A maioria dos alunos não 

gostava dela porque ela tinha uma postura rígida mesmo... então a gente achava que era 

por mal, mas não era. Ela queria que a gente aprendesse. 

E tem outra professora, de História. Tive aula com ela desde a 5ª até a 8ª série, e 

ela foi excelente professora. Eu gosto de História até hoje por causa dela e há pouco tempo 

eu tive oportunidade de falar isso para ela. Ela mora aqui do lado da Ação Comunitária. 



Ah, até o meu professor Paiva, também do Kennedy, ele mora aqui em frente a Ação 

também. Então você acaba revendo e depois percebe as preferências que teve e vai 

entendendo muita coisa. 

Até hoje eu gosto de História por causa dessa professora Maria do Carmo. Ela foi 

uma referência positiva. 

 

- E as disciplinas? Você falou que não gostava de Matemática... e as outras? 

 

- Sempre gostei de História, Geografia e Português. Eram as que eu mais me 

identificava. Matemática era a que eu tinha mais dificuldades. 

 

- Você tinha muitos amigos na escola? 

 

- Tinha, desde o pré. A gente brincava... tive vários amigos, de estudar, crescer, 

morar lá no mesmo bairro até hoje. 

 

- E teve outros agentes escolares que marcaram? 

 

- Teve a servente da escola. 

 

- Qual escola? 

 

- A de ensino fundamental, Ademar de Barros. A dona Edna cuidava da gente 

mesmo, pegava no nosso pé. Se via aluno cabulando, pulando o muro... ela sempre 

interferia. Tinha uma postura que na época a gente achava que ela era brava; mas não, 

era bacana. Eu lembro muito dela. Tem as cozinheiras também que eu não me recordo os 

nomes, mas eu lembro delas. Elas serviam o lanche e era até um lanche bom. Elas 

caprichavam para a gente. 

 

- E diretores e coordenadores? 

 



- Também. Coordenador, diretor, todo mundo conhecia, todo mundo tinha contato e 

a gente respeitava muito eles. Até hoje eles estão lá na Ademar de Barros. 

 

- O que marcava neles? 

 

- Postura. Eu acho importante, e eles tinham isso. Uma postura de gostar da escola, 

de representar, de cobrar. Eu acho que a partir do momento que eles tinham uma postura 

tal, eles cobravam da gente também. A nossa escola não era puxada. Eles iam atrás, iam lá 

na casa do aluno... 

 

- Acompanhavam de perto? 

 

- É, alunos que aprontavam, eles faziam questão de ir atrás, de chamar os pais, 

conversar. A gente na época achava tudo rígido, mas acho que era mais por preocupação 

de ter uma escola cuidada, organizada. 

Tinha uns professores que eu acho que marcaram a história de muita gente ali... 

 

- Por quê? 

 

- Tinha os professores que... eu morria de medo daquela régua, eu nunca caí, mas 

os meus irmãos... 

 

- Eles castigavam? Batiam com a régua? 

 

- Batiam com a régua, colocavam de castigo, essas coisas assim. 

 

- Você não chegou a sofrer nenhum desses? 

 

- Não, era mais bilhete para chamar a mãe. Isso para mim já era um pavor. 

Colocavam um bilhete no meu caderno e eu já ia pensando o que ia falar para minha mãe. 

Eu tinha medo. 



E tinha o João, que era o diretor, a Dona Lucília, a Dona Helena. Tinha um 

pessoal bom. Até hoje é uma escola bem organizada, com uma estrutura boa. 

 

- Essa de Ensino Fundamental? 

 

- É, e o Kennedy também. Era uma escola de um pessoal que já tinha uma 

seriedade.  A minha sala tinha pessoas mais velhas, que procuravam uma profissão. Havia 

uma maturidade. 

 

- Então de um modo geral, as lembranças que você tem de escolarização... 

 

- Uma coisa que eu senti muito, era que no Guaraci era um colégio para jovens. 

Estudavam lá filhos de empresários, bem sucedidos, então tinha menino que vinha de 

motorista. A gente via os dois lados. E ver que tinha a mesma capacidade que pessoas que 

estudaram em escola particular, melhores; e eu tive a mesma capacidade de entrar ali. 

Então já houve uma mudança, mas eram muitos jovens lá e eu senti muito a diferença 

quando eu mudei para o Kennedy. Lá era um público totalmente diferente do Guaraci. 

 

- Diferente em que sentido? 

 

- Um pessoal mais maduro, já eram pessoas mais velhas, que estavam voltando a 

estudar. Eu e as outras éramos as mais jovens... 

 

- Por quê? Era à noite? 

 

- Não, era de manhã, das sete ao meio dia. E foi o melhor rendimento que eu pude 

ter, foi nesse horário. Foi uma coisa que eu observei, eu gostava muito. O ensino de 

manhã... a qualidade se tornou realmente melhor. 

 

- Você falou de ter adultos... eu imaginei que fosse à noite. 

 



- Não, eu com as outras éramos as mais jovens. Tinha gente de trinta anos, então 

não tinha conversa, não tinha brincadeira. O pessoal levava as coisas mais a sério mesmo. 

Os mais novos, dois ou três que  foram reprovados, mas por não acompanhar o grupo. Eu 

acho que eu já estava querendo coisas mais sérias, eu já sabia o que eu queria. Não era 

‘vamos ver o que vai dar’. Eu tinha me encontrado. 

 

- Então as lembranças de uma forma geral foram boas? 

 

- Boas, ótimas. 

 

- Adriana, agora a gente vai entrar na parte da nossa conversa que é o cerne da 

entrevista; sobre a sua identidade profissional. Eu queria que você começasse a falar pra 

mim como que você avalia a sua escolha pela sua profissão de educadora social. Como é 

que você veio parar na Ação Comunitária como educadora social? 

 

- Eu trabalhava já no Messias Freire, aí como havia essa parceria das crianças 

virem para o Click, surgiu uma oportunidade através da direção de lá que havia 

conversado com alguém daqui, para que viessem algumas educadoras que tivessem 

interessadas pra vir fazer uma entrevista aqui que eles estavam contratando. 

 

- Foi um convite da direção da escola? 

 

- Foi um comunicado daqui pra lá, se algum educador tivesse interesse... pra surgir 

essa parceria que era montar o projeto lá. Aí veio eu, a professora Lucimeire e mais umas 

duas professoras. Eu falei... eu vou, porque eu fico aqui um horário, não vai atrapalhar em 

nada. 

 

- Então não foi uma escolha, foi uma oportunidade que apareceu, é isso? 

 



- É, apareceu uma oportunidade. Perguntaram se alguém estivesse interessado, 

deveria dar o nome e vir aqui conversar. Eu fiz a entrevista com o Ricardo na época. Ele 

gostou, aprovou, e eu e a Lucimeire ficamos.  

 

- Foi uma oportunidade, você não queria ser educadora social. 

 

- Não. Apareceu. E eu já conhecia um pouco trabalho da Ação Comunitária, e aí 

essa intenção de fazer uma parceria com a escola, de fazer o Crê-Ser lá, eu disse: vou 

tentar. Foi pela experiência e para complementar o salário. 

 

- Você acha que desde que você começou neste trabalho de educadora social você é 

capaz de identificar mudanças pessoais e profissionais significativas? 

 

- Com certeza. Em todos os sentidos. Aqui passa muita sensibilidade, Bel. Então 

tem os encontros de formação, tem espaço para os professores estarem se colocando 

através de dinâmicas. Eu acho isso super importante. Antes de você trabalhar as 

dificuldades e suprir as necessidade do outro, isso tem que estar bem resolvido com a 

gente. Pra a gente trabalhar e se doar melhor. Nesses encontros, a gente primeiro trabalha 

a nossa sensibilidade e nisso a gente vai se capacitando profissionalmente. 

Traz temas pertinentes á educação, acaba completando e a gente se tornando um 

ser humano mais completo, tanto no pessoal quanto no profissional. 

 

- O que você consegue identificar como mudança? 

 

- A postura, a sensibilidade com as crianças. Essa falta de oportunidades que tem 

para as crianças, até de conhecer esse lado de lazer e de cultura que eu acho que é um 

pouco carente na parte pública, é oferecido mas não é divulgado. 

Eu acho que mudou nesse sentido, dessa sensibilidade de fazer esse trabalho não 

visando o lado de dinheiro. Se for pesar na balança, vão surgindo outras oportunidades, só 

que você pensa no outro lado... no trabalho que você faz. Então eu tenho uma dificuldade 



muito grande com isso. Eu perco porque eu não fico visando o dinheiro e por outro lado é 

difícil para mim perder o vínculo, pelo trabalho que estou realizando com as crianças. 

 

- Você já teve outras oportunidades de outros trabalhos? 

 

- Já tive de outros trabalhos, de ganhar melhor, e não aceitei devido a essa 

dificuldade que eu tenho de estar rompendo. Ano passado eu perdi o ano inteiro de dar 

aula no Estado com uma sala, para poder estar aqui. As salas que surgiram eram dentro 

do meu horário aqui. Eu pensava muito porque era meio do ano, e como as crianças iriam 

ficar? Eu pensei, “Eu tenho um trabalho bonito!” Então eu me preocupei muito, mas foi 

terminando o ano e eu fui começando a perceber que  apesar de a gente ter esse vínculo , 

tem uma hora que a gente tem que fazer opções, até mesmo pela oportunidade que  você 

está tendo. 

É uma coisa de reconhecimento mesmo pelo seu trabalho, e começar a receber um 

pouquinho melhor por isso. Porque você se preparou para isso, você pagou uma 

faculdade, você procurou cursos de formação, e uma hora essas oportunidades vão 

chegando. A gente também não pode estar só presa ao vínculo, então outras coisas 

melhores de condições financeiras vão aparecer. 

Infelizmente a gente também precisa de dinheiro, a gente tem que optar. 

 

-Você pensa em deixar? 

 

- Eu penso em deixar, mas isso não ta resolvido dentro de mim ainda. Porque eu já 

perdi muitas oportunidades e eu acho que não vou ter sempre. Não é todo mundo que tem 

esse privilégio de dispensar e eu acho que estou deixando. 

E não tem que ser assim, eu fiz um trabalho bacana como educadora social, são 

mais de 5 anos. Tem pessoas novas que estão chegando, que precisam passar por essa 

experiência e ter essas oportunidades. 

 

- Só voltando à pergunta... Você disse que teve mudança de postura, você disse 

também dessa mudança interna por conta da formação trabalhada. O quê que mudou? 



 

- A definição do eu, da identidade... 

 

- Depois de cinco anos o que você identifica como mudança? 

 

- Muita coisa... na verdade a gente não tem tempo de ficar ali se revendo, e os 

caminhos tomados.  

Aqui há essa troca. Quando um caminho não deu certo, já abrem outros durante as 

trocas com os educadores. A gente pára para se rever. A gente não tem tempo como 

pessoa... 

 

- Não tem tempo onde? 

 

- No pessoal. No profissional também depende da área que você está, você tem que 

estar atualizado, mas não te dão essa oportunidade. Então não chega cursos para a sua 

formação, você não pára um tempo para fazer uma reciclagem. Você fica ali e não chega 

nada de novo. As coisas vão acontecendo e para a área pública não chega! 

 

- Você está dizendo que é diferente o trabalho aqui, do trabalho que se desenvolve 

nas escolas? 

 

- É diferente. Muitas coisas que eu vi aqui, os quatro pilares da educação, um 

exemplo, é uma coisa voltada para a educação no geral, e eu fui ver na escola depois de 

anos. Eu acho que deveria ser o caminho inverso, a gente ver lá primeiro... eu senti muito 

isso. Aqui as oportunidades para trabalhar essa formação nossa como educador é maior, 

tem esse cuidado maior. Na escola pública não, os professores estão lá, quem procura uma 

formação é por conta. Os cursos oferecidos são poucos ou para poucos, para os efetivos, 

ou para a área administrativa. Eu como não era efetiva eles falavam: “Ah, se der você 

freqüenta.” Quem tinha oportunidade não queria. E quem queria não podia porque não 

tinha um cargo efetivo. 

 



- Você diferencia o trabalho de formação daqui do que acontece na escola pública? 

 

- Eu acho que deveria ter esse cuidado com o educador. Porque aqui a gente 

trabalha com grupo menor de alunos, lá são 40. É uma outra realidade, mas o cuidado 

deveria ser o mesmo. São as mesmas crianças. E essa sensibilidade, a Ação trata de 

afetividade, coisas que muitos professores não têm.  

Há uma dificuldade para ter essa relação com os alunos. Isso eu aprendi. É uma 

coisa que eu já tinha e aqui  acentuou mais ainda. Essa relação. Eu preciso conquistar 

esse aluno para eu conseguir alguma coisa dele, pra ele se sentir capaz. Tem muito aluno 

que tem a auto-estima baixa e se eu não sei trabalhar isso, ele vai continuar se sentindo 

incapaz. Então, você tendo essa sensibilidade, esses cuidados, é possível interagir com esse 

aluno. 

Eu acho que esta parte foi muito trabalhada aqui. É essencial. Não tem como 

chegar nesse aluno indisciplinado sem afetividade, sem essa relação. Tem que enxergar 

esse aluno, criar esse vínculo. Para eles é difícil pedir ajuda para quem eles não 

conhecem, para quem eles não confiam. Aqui trabalha isso, trabalha a questão da 

formação mesmo. De como você trabalha determinada atividade. 

 

 - Nessa questão da formação, como é que você avalia os conteúdos tratados? 

 

 - Acho super pertinentes. A educação, a cidadania, eu acho que entram todos os 

valores... o respeito ao meio ambiente. Eu acho que são temas super atuais, super 

necessários, para estar mudando essa postura e essa visão da cidadania. 

 Todo mundo fala, mas exercer mesmo... Todo mundo só quer saber dos seus direitos 

e não é assim, todo mundo tem um lado e outro. Acho que aqui trata esses assuntos que 

despertam o interesse na comunidade. Porque a gente quer mudança, mas a gente não 

sabe como conseguir isso. Às vezes isso não é trabalhado nas escolas... então tem aqui os 

assuntos tudo a ver com o nosso planejamento da escola, mas é tratado de formas 

diferentes. 

 

 - Dá para explicar melhor isso? 



 

 - Lá é superficial. Então tem a questão do meio ambiente, e a gente vai lá, vê a 

árvore e pronto. Não passa a questão do ser humano, do respeito mútuo entre ser humano 

e natureza. O ser humano tem que ter essa consciência de como tratar o meio ambiente 

geral. Não é como alguns professores que achar que é só árvore, só o verde. Mas é o 

ambiente em geral, o entorno dele, dentro da casa, o espaço da comunidade, a escola. 

 

 - Você acha que os conteúdos são trabalhados... 

 

 - Aqui são muito bem trabalhados. A postura que o ser humano tem diante das 

coisas... dos problemas, de tudo. O retorno é maior, e a gente começa a ver uma mudança. 

A gente vê que aqui não está só no papel, na lousa. É uma coisa de você agir e de mostrar 

para o aluno a mudança, a transformação. Se estiver só na lousa, não tem apropriação. 

 

 - Então você vê que esse trabalho da Formação traz essa apropriação para 

mudanças de comportamento? 

 

 - Traz... de comportamento! 

 

 - E você acha que é isso que valida o trabalho com as crianças? 

 

 - Acho que sim, e tem muitas outras coisas...  mas isso valida, lógico! Porque não é 

só o ver, é o fazer. Eu estou fazendo ali e estou vendo o que está acontecendo, vejo a 

transformação. Eu vejo que a minha rua ficou mais limpa, eu estou vendo que aquilo é um 

trabalho meu. E a criança vê desta forma também... “Nossa, eu nunca mais joguei papel 

ali!” 

 E não é também um trabalho individual, é um trabalho coletivo. 

 Também eu acho bacana que quando a gente vai trabalhar isso com as crianças a 

gente vivencia muito nos encontros de formação. Isso garante que a gente fique atenta ao 

que pode acontecer. As dificuldades que os alunos vão sentir são as mesmas que a gente 

teve nas atividades durante o grupo de formação. A gente já se sente mais segura, mais 



preparada. Se meu aluno sentir dificuldade nisso que o grupo todo sentiu, como eu vou 

agir? Então já abre esses caminhos para essas eventualidades. Porque há diferença de 

você oferecer uma atividade que você está segura do que você está falando, e de atividades 

que acontece uma coisa que você não espera... Então, se a gente já vê as dificuldades, se 

apropria da atividade e do que pode surgir, a gente fica mais preparado, mesmo porque 

você começa a pensar nas possibilidades de dificuldades que surgem. 

 

 - Além dos conteúdos, você acha que a formação contribui para a própria prática 

pedagógica, é isso? 

 

 - Eu acho. Muita coisa que a gente fala: “Será que isso vai dar certo? Aí a gente vê 

que deu certo, a gente se juntou ali no grupo e conseguiu fazer, o outro grupo teve mais 

dificuldade... e tudo isso pode ser dificuldade que vai surgir quando a gente aplicar. A 

gente já fica preparada, não em tudo, porque a gente propõe e às vezes se decepciona. De 

repente a aula só teve efeito pra você, aí você vai ter que voltar naquilo, mas por outro 

caminho, pra poder atingir. Às vezes a gente prepara uma aula ótima mas na prática não é 

nada daquilo. 

 

 - E o tempo que é destinado a essa formação? 

 

 - Eu acho que é excelente, é o ano inteiro de formação. Eu sempre elogio, eu falo 

da Ação Comunitária para todo mundo. 

 Quando entrei aqui, comecei a fazer faculdade; e a formação daqui e a formação 

da faculdade me ajudaram a passar em concursos. Eu passei em concurso da prefeitura, 

do estado... foi uma base que eu tive, é uma bagagem muito grande que eu tenho da Ação 

Comunitária, dos encontros de formação. A gente fica atualizada. 

 

 - Então você acha que o tempo é adequado? 

 



 - Acho. É um ano para a gente discutir as coisas em grupo, é super importante. Às 

vezes chega a coordenadora com o cronograma e a gente muda completamente. Segue-se  

a pauta, mas a maneira como a atividade foi proposta toma outro rumo.  

 A gente modifica muita coisa também para a gente passar para os alunos, tem essa 

flexibilidade. 

 

 - Esta sua última frase... do mesmo jeito que você vê aqui no planejamento as 

mudanças e a adequação no planejamento, você acaba fazendo isso lá? Ou seja, você 

percebe que há uma coerência entre a formação recebida e a aplicabilidade lá na prática? 

 

 - Há, com certeza. E essa flexibilidade que eu acho que todo planejamento tem que 

ter, porque tem coisas que dão certo e coisas que não dão. E tem coisas que podem ser 

encaixadas a qualquer momento. No encontro também acontece isso, acaba encaixando 

coisas que não estão ali na pauta, e aí vai ensinando a gente. 

 

 - Adriana, um outro momento de formação é a supervisão do técnico, que também 

tem caráter de formação. Como é que você avalia esse trabalho? 

 

 - Eu acho que poderia ser melhor. Não só vir aqui e olhar as nossas atividades... eu 

sei que tem o tempo também porque o técnico não tem só um lugar para atender. Eu acho 

que poderia tirar um tempo maior para ficar com a comunidade, não só para 

supervisionar, vir aqui ver o que a gente está fazendo. Acho que em um dia não dá para 

ver o nosso trabalho. Às vezes vêm no dia que é o pior dia! Não vai dizer que as aulas são 

sempre excelentes, que não são! Eu acho super natural, ninguém aqui é excelente, nós 

estamos aprendendo. E se você não está num dia legal , como você é avaliada? 

 

 - Então você está me dizendo que você percebe a supervisão não como um processo 

de formação, mas como um processo de avaliação? 

 

 - É, eu acho que sim, é mais como uma avaliação. Acho que poderia tomar outros 

caminhos. 



 

 - Você não vê como formação, como algo que contribui para a sua formação? 

 

 - Eu vejo sim, quando tem uma troca entre a técnica e a educadora. Quando ela 

fala: “você poderia fazer isso, ou daquela forma”; mas entra, sai, não fala nada. Não tem 

troca com a gente. 

 Eu acho bacana ter esse momento. “Olha, fui lá, avaliei isso, vi que a turma é 

assim...”. 

 

 - Quer dizer, no tempo da devolutiva... 

 

 - Não, não tem que ser depois, por que... quanto tempo você vai levar para 

melhorar o que não é bacana? Uma coisa é você estar dentro, outra coisa é você estar 

fora. Mesma coisa é o ponto de vista, cada um vai ver de uma forma. Se você está dentro, 

envolvido, você está tendo uma visão, e se você está vendo do lado de fora a é outra. Então 

eu acho que a devolutiva tem que ser imediata, ali no momento. Não pode ser naquele 

momento? Então o mais rápido possível, porque se a gente não estiver fazendo um 

trabalho bacana, eu acho que serve para isso! Isso daí ta servindo para me avaliar, avaliar 

o trabalho e aí sim contribuir para a minha formação. 

 Uma vez, num curso que eu estava fazendo, talvez nada a ver o que eu vou falar, 

mas a professora do curso preparatório para o concurso do Estado – excelente, um 

linguajar claro, objetivo – ela falou assim: ‘Como eu vou contribuir para a formação de 

uma pessoa se eu não falar para ela que alguma coisa está errada? Uma vez eu estava com 

uma empregada em casa e ela não fazia o serviço da casa direito, só que eu a mandei 

embora e não falei isso para ela, eu não falei o porquê eu estava mandando ela embora. 

Eu contribuí em alguma coisa para ela? Não’. 

 E aí essa coisa mexeu muito comigo. De você chegar e falar mesmo. Não precisa 

magoar, humilhar. Tem a maneira de você falar. Aí eu vou estar melhorando, a formação 

dessa pessoa, seja ela o que ela for; uma empregada, uma educadora... não tem isso, eu 

acho que você tem que ser o melhor no que você faz. 

 



 - Então você acha que há uma falha nessa devolutiva? 

 

 - Isso. Eu acho que aí é mais uma avaliação do que uma contribuição para a 

formação. 

Sabe por quê?  Uma avaliação tem que ter uma devolutiva, se não ela fica uma 

avaliação só diagnóstica, não tem uma atuação. Não produz uma mudança. Então eu acho 

que tem que ter diálogo mesmo.  

Eu só vou ver meu trabalho no final do ano, eu não sei se eu vou continuar no ano 

que vem se você me dá a devolutiva do meu trabalho. Você foi uma vez na minha 

comunidade, então uma vez que você foi, você avaliou. Meu dia estava péssimo, foi o dia 

que as crianças se machucaram, estavam agitadas... você não voltou mais na minha 

comunidade. Como vai ser a minha avaliação? A minha devolutiva vai ser qual? 

Eu acho que tem que ter mais atuação do que só avaliar. Não é só cobrar registro, 

tem tantas outras coisas... 

Já sentou para conversar como é que foi o grupo, para compreender melhor o dia 

que for lá e ver tal coisa, de tal aluno. Então se você já tiver um diagnóstico desse da sala, 

quando você vier, você vai ver com outros olhos. Já vai conhecer a turma pelo que eu falei. 

Falta isso. É muito relatório, muita coisa escrita, mas se eu falar de tal aluno para você, 

você não identifica porque não conhece. 

 

- Você acha que a atuação do técnico fica mais nessas questões burocráticas? 

 

- Com certeza. Tem mais burocracia do que atuação na nossa formação. Eu acho 

que se eu estou fazendo direito, vocês têm que vir e me falar, e quando você vier no final do 

ano... porque assim, a minha turma já perdeu muito com isso, vai ganhar a outra turma do 

ano que vem, já que eu só fico sabendo no final do ano... 

 

- Entendi. As devolutivas deveriam ser mais freqüentes... 

 

- Devolutiva pra mim é conversa, perguntar da turma... Porque dá a impressão que 

é uma avaliação constante em cima do educador, e não do trabalho que é desenvolvido 



com as crianças. E eu acho que o objetivo são as crianças, e não nós duas: educadora e 

técnica. O nosso olhar tem que estar para as crianças. 

 

- E o seu desempenho como educadora, como é que você avalia? 

 

- Olha, o primeiro trabalho de educadora social foi com crianças de 5ª e 6ª séries, 

eu adorei e pensei que não conseguiria trabalhar com crianças menores. Quando eu 

mudei, eu peguei um grupo de crianças menores e eu fiquei preocupada. Hoje eu acho que 

eu me identifico mais. Eu não sabia como trabalhar com os pequenos e fui aprendendo. 

Hoje eu vejo que a minha contribuição foi maior com os menores, eu me identifiquei mais. 

Quando você vê que eles estão na adolescência e tem uma postura diferente dos outros que 

não freqüentaram o programa, aí você vê que o seu trabalho valeu a pena. Você não colhe 

ali na hora. Meu trabalho é muito mais significativo com os menores. 

 

- Quer dizer que uma das facilidades que você tem é de trabalhar com as crianças 

menores? 

 

- Apesar de ter começado com os grandes e achar que não ia conseguir trabalhar 

com os menores. 

 

- Você consegue identificar quais as facilidades que você tem com os menores? 

 

- Não sei se é facilidade, eu acho que é mais contribuição. 

 

- Com os menores o que é que você faz melhor? 

 

- A conscientização, perspectiva de futuro, projeto de vida. Também a questão da 

cidadania... olha o lixo que está aí, esse lixo que está indo para as nossas casas somos nós 

que estamos jogando. Quando chove e a água não encontra lugar no bueiro, ela vai para a 

nossa casa. Isso é conseqüência do que nós estamos fazendo. A gente ta jogando lixo no 

bueiro! 



Acho que essa conscientização enquanto ser humano. 

 

- Isso você trabalha bem? 

 

- Faço perspectiva de futuro, projeto de vida. Eu acho bacana. 

 

- Você consegue listar dificuldades, coisas que você não trabalha tão bem? 

 

- Eu pensei nisso este ano. A questão da sexualidade nessa faixa etária. Eu tenho 

dificuldade e eu quero procurar ajuda, um curso. A minha preocupação é tanto no 

profissional quanto como mãe também, tenho filhos nesta faixa. E também com as mães. 

Não sei como elas vão receber. Eu acho super importante apesar de não ser tão 

valorizado. Acho legal trabalhar já a partir dos sete anos. 

 

- Alguma outra dificuldade fora a temática da sexualidade? 

 

- Não. 

 

- Dentro das propostas do programa de trabalhar artes, jogos... 

 

- Ah, eu sinto a necessidade de me aperfeiçoar em artes. 

 

- Mas você chega a ter dificuldades? 

- Não, não vejo como dificuldade, mas para expandir mesmo. Porque a gente tem 

momentos aqui na formação que proporciona o desenvolvimento em artes. Eu aprendi 

bastante, e acho interessante para as crianças porque hoje em dia a gente não tem muita 

coisa voltada às artes. A cultura fica de lado, por oportunidade, por acesso. 

 

- Você acha que você precisaria de um investimento maior na sua formação com 

relação ás artes? 

 



- Isso. 

 

- Você busca outras fontes de formação, não é Adriana? Você falou em cursos fora, 

isso é freqüente? Que cursos? 

 

- Faço sempre. Faço cursos de preparação, de formação mesmo como educadora, 

alfabetização... variados, envolvendo educação principalmente. 

 

- Você faz sempre pelo viés da escola? 

 

- Ou particular. Eu pago. 

 

- Tem uma pergunta que não está aqui no roteiro... Você vê diferença entre a sua 

atuação prática aqui e na escola? 

 

- Eu acho que a Ação veio pra completar. No meu caso eu me sinto privilegiada 

porque eu tenho acesso a muitas coisas que outros professores da rede pública não têm. 

Essa oportunidade de formação aqui proporciona que eu trabalhe isso lá. Porque lá o 

professor é meio como autônomo, não tem ninguém te vigiando na sala de aula. Ali 

depende da sua consciência de ser um bom professor. 

 

- Você acha que aqui tem um vigiar? 

 

- Não, aqui não tem. Eu digo que lá você tem 40 pessoas na sua mão e você tem 

essa opção de ser o melhor ou ser o pior. E lá infelizmente têm alguns que não querem ser 

melhor. Eu me sinto privilegiada de ter essa formação que eu tenho aqui, e eu levo isso 

para a escola. 

 

- Então você acha que você consegue ter a mesma formação aqui e na escola? 

 



 - Com certeza. Eu não digo uma outra postura, a mesma pessoa que eu sou aqui eu 

sou lá. A mesma educadora. A única coisa que eu tento é passar as minhas experiências 

que eu tenho aqui, a formação que eu tenho aqui para lá. Eu acho que é muito rico e na 

escola não precisa ser diferente, tem que ter um impacto prazeroso como é aqui. Não é 

porque é maior, porque tem mais alunos... o prazer tem que ser o mesmo. Tanto eu 

professora, quanto os alunos. Eles têm que sentir prazer e gostar do espaço que 

freqüentam. A gente tem que valorizar para a criança sentir aquilo também. 

 

 - Ou seja, não há impedimentos na escola de você ter uma atuação diferenciada da 

que você tem aqui. 

 

 - Não, eu acho que o professor na escola tem uma autonomia, até demais... No meu 

ver você tem dois caminhos: ser um bom ou mau educador. Você fecha a porta e são 40 

alunos olhando para você e esperando alguma coisa de você. Então nada me impede que 

eu seja a mesma pessoa. Dificuldades? Sim. A disponibilidade de recursos que tem na 

Ação Comunitária é bem maior. 

 

 - Materiais pedagógicos? 

 

 - Isso. Às vezes você quer desenvolver um trabalho com artes e às vezes não tem 

material. Cansei de ver professores da escola dispondo do seu bolso para estar fazendo 

alguma coisa. 

 

 - Então você consegue ver uma atuação coerente entre aqui e lá? 

 

 - A postura que eu tenho aqui é a mesma de lá. Muita gente fala que escola 

particular é melhor. Ta, tem mais recursos, só que quem dá aula no Estado é o mesmo que 

dá na prefeitura e na particular. Por que lá é melhor? Ele é outra pessoa lá? Não, as 

dificuldades que ele vai ter é com recursos, mas o educador é o mesmo. Cabe a ele tentar 

conseguir outros meios para atingir e melhorar. 

 



 - Voltando ao assunto da formação que a ONG oferece. Na sua opinião, é eficaz o 

processo de formação oferecido pela Ação Comunitária ? 

 

 - É, eu acho excelente. Apesar que... eu acho que como em tudo, tem coisas que a 

gente já viu, mas tem muitas outras que a gente não viu. A mesma coisa aqui, as vezes as 

coisas se repetem, muita gente reclama. Só que eu penso que o meu colega do lado é novo, 

não aprendeu ainda, então alguém ali vai ensinar de outra forma. Acho que tem que ter 

esse cuidado de não repetir muito as coisas. Mas eu acho excelente. Tem que ser melhor 

em algumas coisas. 

 

 - O quê, por exemplo? 

 

 - Não repetir tanto as coisas. Estar sempre buscando novas alternativas, novas 

atividades. Até mesmo o tema, meio ambiente, cidadania... é uma coisa necessária de 

sempre trabalhar, só que pode ser feito diferente, não sempre a mesma forma. O grupo 

sente mais isso, é muita coisa repetitiva. 

 

 - Repetitiva em termos de conteúdo? 

 

 - Não, o conteúdo como meio ambiente, é pertinente, todo ano tem que tratar, mas 

as propostas das atividades são as mesmas. Tem gente que está aqui há quatro anos e vê 

sempre as mesmas coisas. Então é ter esse cuidado de não repetir sempre. Cansa mesmo, 

não é que é ruim, mas a gente vai ficando mais crítico, não aceita qualquer coisa. E é esse 

cuidado que tem que ter com a formação, a gente quer mais, coisas novas. Quando a gente 

já sabe a gente tem outras necessidades. 

 Às vezes a proposta do encontro é sempre a mesma. 

 

 - Você acha que tem que diversificar as técnicas do processo de formação... 

 

 - É. É ruim porque trabalha com dois grupos... tem sempre um grupo novo. 

 



 - Você acha ruim estarem todos juntos? 

 

 - Eu acho. É que a gente precisa de coisa nova. Pra eles é bacana voltar em 

assuntos que eles não tenham visto como as leis de educação. 

 

 - Então você sugere uma separação entre o grupo que está mais avançado do grupo 

mais novo? 

 

 - Não sei se seria o ideal. Teria mais trabalho, mas é uma sugestão.  

 A gente fazendo essa separação talvez impeça que eles cresçam  também. Talvez 

eles saiam perdendo, por isso eu não vejo como uma solução eu estaria sendo egoísta de 

impedir essa troca do meu colega que está começando, com a gente.. Eu não sei... 

 

 - Mas você acha que é uma questão a ser pensada. 

 

 - É uma questão a ser pensada com relação a trazer novidades pra a gente. 

 

 - Você teria mais alguma sugestão ou comentário sobre o processo de formação? 

 

 - Eu vou falar! Eu acho que o envolvimento dos técnicos nas propostas das 

atividades... Eu não sei como é que é, eu não sou técnica. Eu não fico xeretando quando 

estão lá preparando os encontros... Eu acho que é envolvimento, eu não sei se vocês 

vivenciaram aquilo que vocês estão preparando.  

 Ás vezes o grupo traz questões, dúvidas e eu sinto insegurança de alguns técnicos 

em determinados assuntos. Eu acho que se é um tema a ser trabalhado por todos, todo 

mundo deve estar preparado. Não 100%, mas no mínimo estar a par do que está 

acontecendo. 

 

 - Então  você sente insegurança em alguns técnicos em estar trabalhando 

determinados conteúdos? 

 



 - Não de toda a equipe, mas de alguns. Será que eles vivenciaram aquilo? Então eu 

não sei se é vivenciado tudo o que é proposto pela equipe, ou se vocês só preparam e vem 

pra a gente. 

 

 - Você acha isso comum? 

 

 Não, algumas vezes. Mas outra coisa também é o envolvimento de toda equipe 

técnica com o grupo ali quando está fazendo a atividade. 

 - Como assim? Explica melhor. 

 

 - O técnico vai lá, a gente discute, ele propõe... mas eu acho que os técnicos 

deveriam interagir mais com os grupos durante a proposta e a execução das atividades, 

não ficar ali à parte. 

 

 - Entendi... não ficar só assistindo. 

 

 - É, ficar ali a parte esperando o grupo concluir. Eu acho que deveria haver uma 

interação porque não é tudo que a gente tem facilidade para fazer. Eu acho que tem que 

ter intervenção e interação. Você está ali não para propor e sair, ou ficar ali esperando. 

Tem que ver as dificuldades de cada grupo. Vai ser até mais rico para a avaliação que 

vocês fazendo próprio encontro, pra ver as questões, as dificuldades que foram 

aparecendo. Eu falei para o Guilherme outro dia que a gente achou muito maçante, era 

uma coisa que a gente já tinha visto e o grupo todo teve a mesma opinião. E sentimos falta 

de atividades de artes, que já há dois encontros que não tinha. Eu achei bacana falar para 

o Guilherme que o pessoal sentiu falta. 

 Não é só dividir em grupos. É um momento que surgem comentário e acaba ficando 

só entre nós. Eu acho que não tem problema nenhuma gente discordar de algumas coisas 

que estão sendo feitas... 

 

  - Então você acha que a avaliação que é pedida no final do encontro não traduz a 

satisfação ou não de vocês? 



 

 - Acho que sim, acho que todo mundo tem essa liberdade. Ninguém vai ligar de 

colocar um nome ali, de discordar. A gente é livre para colocar o que a gente gostou ou 

não, levantar pontos positivos e negativos. Mas eu falo do contato nosso aqui, e não de 

papel. Eu escrevo o que eu quiser, mas eu sinto falta do contato mesmo. 

 

 - Para o técnico estar ouvindo mais, é isso? 

 

 - É a mesma coisa que eu te falei da sala de aula na supervisão. 

 

 - Você acha que existe um certo distanciamento? 

 

 - É eu acho que fica a desejar. “Eu sou técnica, eu fico ali”. Eu não acho bacana 

isso, eles ficam lá sentados numa roda só entre eles. Ou quando é proposta uma atividade, 

ficam sentados só os técnicos juntos para fazer. Eu acho que cada técnico deveria ficar 

com um grupo. 

 

 - Muito bom. O que mais? Tem mais alguma coisa sobre o processo de formação? 

 

 - Não. Eu gosto muito do trabalho que eu faço como educadora social. É um 

trabalho que me ajudou muito e eu viu sentir falta quando eu tiver que optar por coisas 

melhores na minha vida... não que sejam melhores, mas oportunidades mais... 

 

 - Oportunidades mais? 

 - É difícil falar. Eu mesma já deixei outros trabalhos que dariam mais dinheiro. 

Mas é um trabalho que não tem igual, é uma vivência única. É uma bagagem para o resto 

da vida, só vai saber quem viver. Eu falo, falo, as pessoas ficam com água na boca, mas... 

uma coisa é você ouvir e outra é você fazer parte de todo esse processo e mais à frente 

você saber que você fez a diferença, que você contribui para aquilo. 

 

 - Fez a diferença no quê? 



 

 - Na minha vida pessoal, profissional... Abriu novos caminhos para mim. E hoje em 

dia você presta concurso, você quer sempre buscar o melhor para a sua vida, mesmo 

porque você constrói metas. E ajuda nisso. 

 

 - Em outras palavras, você pretende mudar de profissão, deixar de ser educadora 

social? 

 

 - Eu acho que sim. Eu gostaria de continuar fazendo esse trabalho se pudesse 

conciliar. Mas chega uma hora que não dá para conciliar, aí você tem que escolher. Se eu 

pudesse estar conciliando, é um trabalho que eu nunca pararia. 

 

 - Mas essa opção em mudar se refere às questões financeiras? 

 

 - É, porque não dá para viver só como educadora social. O salário não é muito. Eu 

sou casada, eu pago minha casa, eu tenho três filhos. Então não dá para viver só como 

educadora social. Eu posso conciliar. Eu não vou trabalhar menos porque lá eu ganho 

mais. Eu não vou ser outra pessoa. Não é porque eu ganho menos que eu vou me dedicar 

menos, às vezes é até mais prazeroso. 

 

 - Você acha mais prazeroso o trabalho aqui do que nas escolas? 

 

 - Eu posso até falar que é mais prazeroso... porque você pede um material, você 

tem. Então não tem como você não fazer um trabalho. É prazeroso, a disponibilidade de 

material. Na escola isso cansa, porque você elabora mil e uma coisas e não pode executar 

porque não tem recurso, aí a gente perde um pouco o prazer. 

 

 - E você pensa em atuar em quê? 

 

 - Tem 10 anos que eu estou como educadora, como professora de ensino 

fundamental, é um trabalho que eu adoro fazer e eu acho que tenho que continuar. 



 

 - Você não pensa em mudar de profissão? 

 

 - Não, é o que eu gosto e sei fazer. 

 

 - Mas você almeja atuar em outro nível? 

 

 - Eu vou ser coordenadora. Eu não pensava nisso, mas conforme a gente vai 

adquirindo tanta formação, isso não vai bastando. Eu pensava assim quando eu estava na 

faculdade: “eu não vou ser coordenadora, não vou ser diretora”. Hoje, já é uma coisa que 

eu penso, é uma área que eu preciso conhecer. Eu já to pensando nisso, ano que vem eu 

quero cuidar da minha formação como coordenadora. Afinal, eu fiz Pedagogia, eu não 

preciso ficar só em sala de aula. 

 

 - Ta bom Adriana, eu acho que com relação á questão da formação você trouxe 

bastante informação. Não sei se tem alguma coisa que eu não perguntei... 

É com relação á escolha você disse que não foi bem uma escolha... 

 

- Foi uma oportunidade que surgiu... 

 

- Acho que o restante você respondeu bem... 

 

- Eu não gosto que separe educadora social e meu trabalho como educadora, como 

professora. Eu sou educadora aqui e lá. Não acho que exista essa separação. 

 

- Muito bom Adriana. Muito obrigada! 


