
   

 

 Entrevista  com Elisângela Gomes Pereira Suzuki 01 de dezembro às 14:15 h. 

 

 

  - Eli, primeiro eu queria que você contasse um pouco para mim sobre as 

suas lembranças da infância. Quais foram as lembranças da sua infância que 

marcaram a sua história de vida de um modo geral? 

 

  - São as brincadeiras... Eu brincava muito de casinha. A gente tinha uma 

horta, a gente pegava as verduras e brincava de casinha. Eu tinha muitos colegas. 

Também tenho muitas lembranças de viver na creche, foi muito marcante para 

mim porque eu lembro que não queria ficar, eu chorava. Eu tinha 3 anos, e me 

lembro de ter de ficar lá. Meu irmão me acompanhava, mas mesmo assim eu 

chorava. Lembro do meu travesseirinho, eu chupava o dedo... mas eu lembro 

também que eu aprendo a escrever meu nome com 4 anos. Depois eu fiquei na 

creche e meu irmão foi para a escola. 

 

  - Você ficava o dia inteiro na creche? 

 

  - O dia inteiro. Era eu e meu irmão, quando a gente morava lá em 

Campinas. Eu lembro que ele foi para a escola e eu fiquei sozinha, eu chorava 

demais. Mas eu gostava da creche. Tinha um senhorzinho que... 

 

  - Você chorava mesmo depois de um tempo? 

 

  - Mesmo. No primeiro ano eu chorei muito, aí com 4 anos eu me acostumei. 

No outro ano, quando eu fiz 5 anos, meu irmão foi para a escola e eu fiquei. A 

escola era do lado, só que tinha uma grade que separava. Eu sempre via ele do 

pátio da creche. Aí chorava, chorava, lembro que também eu fugi uma vez. Minha 

mãe trabalhava pertinho, aí eu fui lá e minha mãe me levou de volta para a 



creche. 

  Os momentos marcantes da minha infância são esses. Eu lembro que eu 

tinha um "vô" na creche, era um senhor que trabalhava lá, eu até saía nas fotos 

com ele. 

 

  - Como era a qualidade de vida na infância? Condições sócio-econômicas, 

alimentação, saúde... 

 

  - Era bem sofrido. A gente não tinha casa própria, era uma condição de 

vida bem sofrida mesmo. Eu não tinha boneca, não tinha brinquedos concretos, 

esses brinquedos que muitos têm hoje, boneca, carrinho; a gente nunca teve, nem 

eu nem meu irmão. Isso porque minha mãe era doméstica e meu pai trabalhava de 

motorista numa empresa, então era uma vida muito sofrida. 

  Eu lembro muito que a gente passava o ano inteiro com essa dificuldade 

financeira, mas a minha mãe levava a gente muito para passear. Tinha desfile de 

7 de setembro na cidade e a gente ia, minha mãe levava também bastante a gente 

em um bosque. Era como um Parque do Ibirapuera, um local com muito verde, 

tinha até um espaço com um museu e a gente visitava muito esse lugar. Minha 

mãe gostava de levar a gente ao aeroporto para ver os aviões... 

 

  - Você é nascida em Campinas? 

 

  - Não, eu nasci aqui e logo em seguida minha mãe foi embora. Me criei lá 

por 8 anos. 

 

  - Então tinha um lazer aí... 

 

  - Tinha um lazer, mesmo com dificuldade financeira, mesmo cansada do 

trabalho durante a semana minha mãe sempre levava a gente para passear. Eu 

conheci o clube da Ponte Preta, o Clube do Guarani... então ela sempre estava 

levando a gente para passear. Final de ano era sagrado viajar! A gente sempre 



viajava e era de trem. Não tinha ônibus, era uma viagem longa, demorada, mas 

era a melhor parte do ano. Mesmo com dificuldade a minha mãe sempre deixava 

aquele momento que era sagrado. A gente morava longe e tinha que viajar no 

final do ano pra passar com a família. Meus tios moravam todos em São Paulo. 

 

  - A alimentação não chegava a faltar? 

 

  Não, nunca chegou a faltar. Minha mãe sempre tinha a preocupação de 

plantar algumas verduras para suprir a dificuldade financeira. Ela foi criada na 

roça, então ela tinha essa preocupação de a gente ter sempre frutas e verduras. 

 

  - A casa tinha quintal? Era ampla? 

 

  - A casa era pequena, tinha 2 cômodos. Mas o quintal era grande. Esse 

terreno que a gente morava era cedido pelo meu tio. Mas a questão da 

alimentação, aos domingos era sagrado ter alguma coisa diferente. Ela gostava 

de fazer lazanha, nhoque... carne era difícil a agente comer. O que a gente comia 

no geral era salsicha e sardinha, só. O frango no domingo era sagrado. Mas a 

gente comia muitas verduras. 

 

  - E a saúde era boa? 

 

  - Eu era bem saudável. Meu irmão foi vítima de uma meningite. Eu fui a 

menos doente entre os irmãos, nunca fui de ficar doente. Minha irmã nasceu com 

uma anemia. De mim a única coisa que eu me recordo é que eu tinha uma dor de 

cabeça muito profunda, mas quando eu cresci eu descobri que eu tinha 

enxaqueca. Eu acho que essas dores de cabeça já eram... e também em 

decorrência de tombos que eu levei. Eu caí de cabeça uma vez. Mas gripe, essas 

coisas eu nunca tinha. 

 

  - Você falou um pouco das brincadeiras. Você tinha uma quantidade boa de 



tempo destinado ao brincar? 

 

  - Tinha. Quando não estava na escola eu passava a maioria do tempo 

brincando. 

 

  - Tinha bastantes amigos? 

 

  - Tinha. 

 

  - Na rua? 

 

  - Na rua. Mas a maioria das minhas brincadeiras eram dentro de casa, 

nunca na rua. Ou era na minha casa ou na casa de algum colega. Eu brincava 

muito de esconde-esconde, casinha, essas brincadeiras de quem não tinha muito 

recurso.  

  Eu não lembro de ter um tempo pra estudar. Eu chegava da escola e já ia 

brincar, até a hora que a minha mãe chegava. 

 

  - E o trabalho doméstico? 

 

  - Sempre, desde os oito anos... 

 

  - Então tinha um horário de tarefas? 

 

  - Até os sete anos que eu morei em Campinas eu não me lembro, mas depois 

que vim para São Paulo, com 8 anos, eu me lembro que a minha tia fez uma casa 

para a gente morar, essa casa era muito grande e eu lembro que eu ajudava a 

minha mãe bastante. Antes eu morava numa casa de dois cômodos, mas nesta 

outra tinha muita coisa para fazer. Eu sempre encerava a casa. Eu lembro que eu 

brincava com meu irmão de sentar na blusa de lã pra dar brilho no chão, não 

tinha enceradeira... quando eu tinha nove anos a minha mãe engravidou da minha 



irmã e eu que ajudava ela a cuidar. Eu lavei muita fralda, ajudava a fazer 

mamadeira, eu ajudava ela em tudo. A partir dessa época a minha mãe começou a 

trabalhar aqui em São Paulo e quem fazia as coisas era sempre eu. Minha mãe 

sempre tinha uma preocupação com a educação, nunca deixou de ir às reuniões 

de pais. Com 11 anos ela já me colocou pra fazer datilografia... mas ela nunca 

chegava e dizia: Você tem que estudar! E eu também nunca fui de dar trabalho, eu 

era mais disciplinada que meu irmão. 

 

  - Trabalho profissional no período infantil você teve? 

 

  - Não, eu sempre ajudei minha tia que era feirante. 

 

  - Com quantos anos? 

 

  - Quando eu tinha dez anos ela tinha uma oficina de costura, e como a gente 

morava na casa que era cedida por ela, a gente morava no mesmo quintal, aí eu 

ajudava sempre ela. 

 

  - Então com dez anos você tinha uma atividade profissional infantil? 

 

  - Tinha. Quando eu não estava na escola e quando eu não estava cuidando 

da casa, eu estava ajudando ela. 

 

  - Mas você ganhava por isso? 

 

  - Não. Mas ela sempre dava as coisas para a gente...roupa, ela sempre dava. 

Aí eu tive muitos amigos nessa época, brinquei muito... 

 

  - Foi uma infância boa? 

 

  - Foi, tenho boas lembranças. Eu acho que todas as dificuldades que eu tive 



foi uma experiência.. Eu levo como uma força para me sustentar para o que ainda 

pode acontecer. 

 

  - E com relação à origem dos seus pais, eles são brasileiros? 

 

  - São. 

 

  - E seus avós? 

 

  - Eu tenho avós de origem italiana, dos dois lados. Eles são filhos de 

italianos. 

 

  - Então você é bisneta? 

 

  - Sim. 

 

  - Como era o poder aquisitivo dos seus bisavós? 

 

  - Como eles eram imigrantes, a tendência era chegar aqui e trabalhar no 

que eles sabiam. O meu bisavô chegou a arrendar terra para trabalhar com os 

filhos. E o mesmo aconteceu com o meu avô, ele arrendou terra para trabalhar 

com os filhos. 

 

  - E seu pai? 

 

  - Também, teve a mesma passagem. Que me lembre a família do meu pai 

trabalhou com a plantação de uva, já meu avô foi com plantação de café. 

 

  - Seu pai antes de se aposentar trabalhava na lavoura? 

 

  - Ele trabalhou na lavoura e com domação de cavalos também. 



 

  - Ele se aposentou com que profissão? 

 

  - Ele se aposentou na cidade, como metalúrgico. 

 

  - Seus pais são da região de Marília, não é... E as suas relações familiares, 

como são? Existia ambiente familiar na sua infância? Como era o diálogo e a 

convivência? 

 

  - Não. Hoje eu analiso que meus pais tinham muita preocupação em não 

deixar faltar nada para os filhos. Eu acho que eles não pensavam nessa questão 

de diálogo, de ter uma conversa sobre os assuntos da casa, do jeito que eu educo 

os meus filhos. Meus filhos sempre estão por dentro das dificuldades. Minha mãe 

não era muito de conversar, não tinha muito tempo, ela era muito preocupada em 

suprir, suprir, suprir. Mas ela acompanhava a nossa educação. Agora o meu pai 

era totalmente ausente. Ele só vinha quando precisava corrigir. Ele era muito 

nervoso, irritado. Só tinha a preocupação com a parte financeira. Pra ele era o 

essencial. Só que vínculos afetivos a gente tinha muito. Como a gente vem de 

origem italiana, então era sempre todo mundo junto, sempre reunido, aquela 

festa, aquela bagunça. No final do ano sempre juntava todo mundo, isso sempre 

era conservado. Mas diálogo mesmo era difícil. 

 

  - E as questões morais como eram trabalhadas? 

 

  - Ah, isso sempre minha mãe falava... as questões de ir na casa dos outros, 

nunca mexer em nada, não pegar as coisas, sempre esperar a sua vez, nunca 

passar na frente dos outros, se alguém perguntar você fala senão fica quieto, não 

responder os mais velhos, ter limites. Isso a minha mãe sempre trabalhou dentro 

de casa. 

 

  - E afetivo... você falou que se dava nesse âmbito dos encontros familiares e 



tal, né? 

 

  - É. 

 

  - E com os irmãos, também tinha pouco diálogo? 

 

  - Na época que era só eu e meu irmão a gente brigava muito. Mas pra 

escola ia numa boa, sempre juntos. Quando chegava dentro de casa sempre tinha 

um conflito ou outro, aquela coisa de irmão mesmo. Depois eu que eduquei minha 

irmã praticamente, ela tinha muito respeito por mim. Até hoje a gente tem um 

vínculo de respeito grande. 

 

  - E de diálogo também? 

 

  - O meu irmão é muito fechado. Aliás, eu sou a única que fala bastante. Já 

os meus irmãos são muito fechados, eles não são de muito de conversa. A minha 

mãe e meu pai, sempre que eles procuram para conversar eu sou o ponto de 

referência. Tudo eles falam mais para mim do que para os meus irmãos. Eu sou 

mais de conversar. 

 

  - Eles tinham controle com a situação de socialização com as outras 

crianças? Quanto tempo você brincava? 

 

  - Tinha horário para ir para casa, não podia voltar de noite. 

 

  - Tinha um controle assim: esse amigo você brinca esse não? 

 

  - Sim, mais com a idade de 11, 12 anos. Até a faixa etária dos 10 a gente 

brincava com os vizinhos que eram conhecidos, ela já conhecia todo mundo. Mas 

a partir dos 12 ela sempre orientou. 

 



  - Era mais a sua mãe quem cuidava da educação de vocês? 

 

  - Era. Sempre minha mãe. 

 

  - Teve algum momento de desestabilização familiar? Alguma situação de 

morte, separação, desemprego? 

 

  - Quando a minha irmã nasceu o meu pai ficou desempregado, parecia que 

tudo vinha ao mesmo tempo. Então meu pai ficava muito irritado, depois ele 

acabou ficando doente por causa do cigarro. Acabou tendo uma infecção no 

pulmão. Eu tinha 10 anos. Gerou muito conflito dentro de casa, ele discutia muito, 

xingava a gente por qualquer coisa. Ele xingava a gente de nomes horrorosos. 

 

  - Isso durou muito tempo? 

   

  - Foi mais ou menos um ano e meio. Mas minha mãe sempre tentando 

segurar. Até mesmo o meu irmão que tinha o problema de meningite, ele tinha 

uma válvula na cabeça e às vezes dava problema de um ano para o outro 

conforme o crescimento... e ela mesmo com todo esse problema, sempre manteve a 

família. 

 

  - Você se lembra de momentos de socialização com a leitura no âmbito 

familiar? Contato com livros, jornais, revistas? 

 

  - Não. 

 

  - Seu pai não lia? Sua mãe e seus irmãos tinham o hábito de ler? 

 

  - A única coisa que minha mãe lia de vez em quando era a Bíblia. Os livros 

que a gente tinha em casa eram livros didáticos, nunca um livro de leitura. 

 



  - Não tinha um ambiente favorável à leitura por parte do pai e nem da mãe? 

 

  - Não. 

 

  - E a prática da escrita em relação à organização doméstica, bilhetes, 

agendas, lista de compras de supermercados? 

 

  - Isso a minha mãe fazia. Ela sempre deixava bilhetes, recados. 

 

  - E do âmbito escolar, quais são as lembranças que marcaram as suas 

experiências escolares? O que você lembra das escolas que você estudou e a 

relação que você tinha com elas? 

 

  - Eu gostava muito de estudar, gostava muito de ir para a escola... 

 

  - Você gostava de ir para a escola, de estudar, ou das duas coisas? 

 

  - Bem mais de ir para a escola do que de estudar. Mas até o primário eu 

sempre tirei notas boas, sempre me destacava. Eu gostava muito de ir para a 

escola por causa dessa coisa de vínculo, de fazer amizade. Eu gostava de 

aprender, nunca fui muito de pegar e estudar, mas eu ia para a escola para 

aprender. Agora estudar muito, não. Eu gostava de Educação Física, sempre 

gostei de esportes, sempre me destaquei. 

 

  - Que esporte? 

 

  - Handebol, vôlei... 

 

    Eu lembro que tinha uma professora na 4º série que obrigava a gente a ler. 

Todo dia tirava um momento para a leitura, tinha que ler independente de estar 

gostando ou não. Era daquela série “Vaga-Lume”. Também eu lembro que no 



ginásio eu não gostava muito de ler porque tinha que fazer resumo, aquele 

questionário que tinha no livro, e depois tinha que fazer a prova do livro. Aquilo 

pra mim era... eu odiava. Eu não gostava de algumas matérias, Geografia, 

História... 

 

  - E as que você gostava? 

 

  - Matemática, Português, Inglês... eu gostava muito. Também gostava de 

Ciências e Educação Física. 

 

  - O que você não gostava na escola? Alguma coisa que te incomodava? 

 

  - Eu acho que gostava de tudo na escola. Sempre gostei muito da escola. 

 

  - As escolas que você estudou tinham uma boa qualidade de ensino? 

 

  - Tinham. O nível de ensino era muito bom. Até avaliando um pouco eu 

penso: nossa, como eu perdi! Depois você para e pensa como o ensino era 

fundamental para o hoje. Talvez se eu tivesse aproveitado muito mais, hoje eu 

teria mais bagagem do que eu tenho. Quando eu fui fazer Letras eu falava "Não 

acredito que eu aprendi isto desde o primário e não consegui assimilar." Eu 

nunca pensava que poderia levar aquilo tudo para outros momentos da minha 

vida, achava que era para aquele momento só. 

 
  - Além da qualidade de ensino, a estrutura das escolas, as características 

físicas e ambientais eram como? 

 

  - As escolas que eu estudei eram muito organizadas e limpas. Tinha também 

gincanas, tinha o hino nacional que eu achava bonito, jurar a bandeira... 

    Eu estudei numa escola que era muito legal. Tinha uma quadra que era no 

meio e a escola cercava ela. A estrutura física dela era muito legal, muito 

interessante. E eram limpas. Tinha laboratório de ciências, eu achava muito legal 



poder participar daquilo. Tinha também um piano... algumas coisas que tinha na 

escola antes e eu acho que perdeu-se um pouco. Quanto à estrutura, ela tinha um 

bom funcionamento. 

 

  - Professores que marcaram sua história de vida escolar positiva ou 

negativamente... 

 
  - Nossa, eu tive tantos professores! É difícil porque eu nunca avaliei os 

professores. Lógico que na faculdade eu avaliei um pouco mais, mas eu nunca 

joguei a responsabilidade para os professores. Eu tinha uma professora de 

matemática que pegava bastante no pé, na 7ª série. Eu tive  uma professora que 

me deu uma suspensão porque eu tava brincando na sala e ela disse: " Eu vou te 

dar um ponto negativo porque você está bagunçando", e eu balancei o ombro pra 

ela, então marcou muito. Até hoje ela é diretora aqui na escola. Lembro de um 

professor de Educação Física também, ele não era meu professor, mas ele 

brincava com os alunos. 

 

  - Dando continuidade à entrevista, você estava falando do professor de 

Educação Física que marcou porque ele não era professor mas brincava com os 

alunos. E aí? 

 

  - O que mais me chamou a atenção é como ele lidava com os alunos. Os 

alunos respeitavam muito ele, mas ele também tinha essa questão de brincar, 

chamar o aluno. Era uma didática que ele utilizava, eu acredito, para que os 

alunos respeitassem a posição dele. Quando ele vinha os alunos já ficavam 

receosos, mas quando ele chegava e brincava eles já se soltavam. Tinha aquilo 

como uma brincadeira que ele fazia, independente de ser uma coisa mais 

agressiva, porque ele pegava mais os meninos... Mas não era nada que 

machucasse. Era a forma de ele passar mais carinho para os meninos mais 

crescidos, pré-adolescentes. Eu achava muito interessante a forma como ele 

conseguia envolver os alunos com respeito. 

 



  - Você acha que ele chegou a te inspirar a fazer Educação Física? 

 

  - Eu acredito que sim, porque ele tinha uma equipe de vôlei e nessa época 

eu comecei também a fazer parte da equipe feminina de vôlei da escola. Foi a 

única escola que eu vi o aluno sendo valorizado para disputar torneios fora da 

escola... não só nos campeonatos internos. Esse professor buscava campeonatos 

externos para motivar os alunos. Como eu sempre gostei de esportes, foi onde me 

inspirou muito. 

 

  - E ele nunca deu aula para você? 

 

  - Não. Nessa época tinha professor para meninos e professora para as 

meninas. Não era como agora, todo mundo junto e um só professor. 

 

  - Mais alguém que você queira mencionar? 

 

  - Não.  

 

  - E outros agentes escolares, teve algum que marcou? 

 

  - Tem uma turma que sempre marca, são os inspetores. Como eles estão 

sempre em contato com a gente, pegando no pé, a disciplina no intervalo, questão 

de cabular aula... É uma figura que marca bastante. Já teve até inspetor que 

apoiava os alunos; na frente dos professores tinha uma postura, mas depois era 

tudo liberal. 

  Tinha o tio da cantina que era uma figura que marcava muito. 

 

 - Você falou de um tio da creche antes, né? 

 

 - Era o “vô” da creche! Eu não lembro o nome dele, mas esse daí foi o que 

marcou mais, porque foi na infância. Ele me carregava no colo... 



 

- O que ele era lá? 

 

 - Eu acredito que era um tipo de inspetor, ele ficava no momento de recreação, 

auxiliava os professores, ficava no momento de abrir e fechar o portão. Até fotos com ele 

eu tirei para poder guardar uma recordação dele. 

 

 - Você acha que ele te marcou por quê? 

 

 - Acho que é o acolhimento porque na pré-escola a criança ainda está muito 

fragilizada. E eu também fiquei na creche e o meu irmão saiu, eu fiquei sozinha. Então ele 

me carregava no colo ... Eu me apeguei muito mais pela questão do afeto e do acolhimento 

que ele tinha com a gente. Pelo acolhimento comigo mesmo, sempre dando carinho. 

 

 - Você tinha quatro aninhos, né? 

 

 - É. 

 

 - E amigos que marcaram na escola, tiveram algum vínculo forte de amizade na 

infância e adolescência? 

 

 - Na escola eu tinha muito vínculo de amizade porque eu jogava vôlei, estava 

sempre nos campeonatos; então tinha muitas amizades. Amigos que treinavam comigo 

constantemente, até alunos de outras séries. Então você acaba fazendo um círculo de 

amizade. Até um tempo atrás eu reencontrei alguns. Tem uma comunidade de amigos no 

Orkut que foi desta escola, então a gente encontra às vezes. 

 Foram muitos amigos que passaram pela minha vida que eu lembro com muito 

carinho. Foram muitos que ficaram mesmo. 

 

 - Agora Eli, a gente vai entrar no ponto chave da entrevista que é sua identidade 

profissional. Você é formada em Educação Física e já vem atuando como educadora social 



há quantos anos mesmo? 

 

 - Há... 

 

 - Você disse que teve na sua formação o envolvimento com o esporte, a sua 

identificação com um professor de Educação Física e aí você optou por essa profissão de 

educadora social. Em que momento foi isso? Foi uma escolha sua? 

 

 - Eu acredito que como eu venho de uma formação religiosa também e sempre tem 

dentro disso a questão social muito visível, aí desde muito nova eu sempre me interessei 

nessa coisa de ajudar. Ajudar da melhor forma possível, principalmente com a questão da 

alfabetização. Eu trabalhei na pré-escola... e eu queria ver que a criança saísse daquele 

estágio que ela não sabia e alcançasse o objetivo maior que era sair dali sabendo ler e 

escrever. Só que para mim era pouco uma escola particular, que antigamente era chamada 

de escolinha. Surgiu aí a oportunidade desses projetos, começou a surgir os projetos 

sociais nas comunidades e foi onde eu recebi uma proposta para trabalhar no Crê Ser. 

 

 - Quem te chamou? 

 

 - Quem me chamou foi a Lúcia, ela era uma das líderes da organização. Por ocupar 

um espaço dentro da igreja e por eu ser membro da igreja ela me chamou. Aí eu fio, 

conheci um pouco e estou até hoje. 

 

 - Então não foi bem uma escolha... Você diria que foi uma escolha? 

 

 - Eu acho que sim, foi um desafio, era um programa novo... 

 

 - Foi uma escolha aliada à oportunidade? 

 

 - É, com certeza. Era uma coisa nova para mim mesma, era um desafio e a 

princípio me conquistou por eu saber que iria trabalhar com crianças de um nível carente. 



Ia mais de encontro com a proposta que me interessava. 

 

 - Até por conta dessa sua questão religiosa... 

 

 - É, era a questão do doar. Veio de encontro. 

 

 - Você consegue identificar mudanças significativas no nível pessoal e profissional? 

 

 - Consigo. Às vezes a gente quer separar, mas não consegue. A questão da 

formação profissional traz muitos benefícios para a vida pessoal, o próprio 

relacionamento com as pessoas a gente vai amadurecendo diante da profissão. A gente tem 

mais desenvoltura para estar conversando com as pessoas, muda totalmente o vocabulário, 

você entende muito mais. Tudo a gente acaba trazendo para o pessoal. Passa a ter vínculo 

com a família, muda um pouco, você já não fica tão inibido, você tem assunto, fica sempre 

atualizada com as coisas que acontecem. Para essa profissão você quer muito mais se 

capacitar. Você não fica parado, você não estaciona. Quanto mais você está dentro do 

trabalho, mais você está buscando se aperfeiçoar. 

 

 - Então você quer dizer que de mudança significativa seria isso, a maneira de 

expressar, de falar. 

 

 - De falar, de relacionamento, a questão de você buscar informação; eu acho muito 

importante estar atualizado. Acho que é isso. No geral eu acho que é a questão do 

tratamento com as pessoas... 

 

 - Então essas são as significativas... E você atribui isso à formação que é 

oferecida? Ou em parte? Como que é? 

 

 - Eu acho que a formação contribui e contribui muito, apesar do amadurecimento; 

porque 10 anos a própria personalidade da gente muda muito. Mas a questão profissional 

contribui muito. 



 

 - Você quer dizer a atuação? 

 

 - É, no dia a dia e na formação também. 

 

 - Você consegue me dizer como essa formação pode ter contribuído? 

 

 - O lidar com a criança. Quando você não tem nenhuma formação você fica com 

medo de agir; hoje não. Hoje eu tenho mais liberdade para fazer planejamento. A questão 

do planejar, pensar na criança. São muitas formações que nós recebemos que contribuem 

para o trabalho em sala de aula. A visão da comunidade... Nós já recebemos muitas 

formações que visam isso, não só a criança como a família. O lidar com a escola... 

 A formação veio para favorecer esses trabalhos como educadora, como educadora 

social. Eu que estou há muito tempo no Programa, há muitas mudanças e durante essas 

mudanças eu pude perceber que eu pude acompanhar essas mudanças e crescer junto com 

a formação. Quem chega agora no Programa vai ter muito mais dificuldade porque não 

conhece o processo. A formação como educadora social foi muito importante... passar por 

este processo e amadurecer junto com ela. 

 

 - Você acha que a formação também tem passado por um processo de 

amadurecimento? 

 

 - Com certeza. A sociedade pede outras coisas e o programa tem amadurecido com 

esse avanço da sociedade. 

 

 - Eu queria que você me respondesse se existe uma coerência entre a sua atuação 

prática e a formação recebida. È totalmente coerente? Em quê é coerente? 

 

 - É coerente porque eu sei que a gente precisa conhecer a questão do planejar, do 

avaliar, o processo todo do desenvolvimento da criança... Tudo isso a formação trouxe e 

eu desenvolvo tudo isso no meu trabalho. 



 

 - Então você consegue ver essa relação entre os conteúdos passados na formação e 

consegue ver isso acontecendo lá na sua prática? 

 

 - Consigo, a gente vê as transformações acontecerem e o resultado acaba vindo do 

que a gente trabalha aqui, da nossa avaliação lá no final do ano. Eu consigo observar que 

tudo é desenvolvido aqui de conteúdo eu consigo desenvolver na comunidade com as 

crianças. 

 

 - Ok, não há nenhum momento que você veja aí uma dicotomia entre a formação e a 

prática? 

 

 - Não. 

 

 - E o conteúdo? Como é que você avalia o conteúdo que você recebe na formação? 

  

 - É um conteúdo que se faz necessário para trabalhar na educação teórica 

principalmente, porque nem sempre a gente tem a pedagogia tão desenvolvida, uma 

formação superior. Mas ao longo desses anos, todo embasamento pedagógico que eu tive, 

no sentido da educação complementar, talvez nenhuma faculdade forneça para o aluno. 

Então, tão o conteúdo pedagógico é um universo que nem todo tem oportunidade de ter, 

como nós nas formações. 

 

 - E o tempo que é destinado às formações, como você avalia? 

 

 - É um tempo que é essencial, mas que às vezes sobrecarrega com alguns temas. 

Mas eu sei que é essencial porque sempre há mudanças de educadores; é preciso a troca. 

Os educadores mais velhos podem estar favorecendo na troca com os novos, então o tempo 

é pouco nessa questão de troca. Pra quem chega no programa pela primeira vez eu acho 

que precisa muito mais. Nós não, nós sabemos administrar a questão dos conteúdos e o 

tempo, é o suficiente. 



 

 - E a sua participação nessa formação, como que é? 

 

 - Eu acredito que eu tento fazer o possível para estar participando, para estar 

trocando com os que não tem tanto conhecimento como os que nós já adquirimos. Mas, 

participação ativa ainda não é 100%. Eu tento fazer o possível. 

 

 - Por que você acha que você não tem participação suficiente? 

 

 - Eu sou muito passiva, eu correspondo com aquilo que... E eu não tenho tanta 

ansiedade, tem gente que tem mais ansiedade, então por conta do tempo a gente tem que se 

anular um pouco pra poder deixar os outros se exporem. Como eu estou a mais tempo, eu 

avalio essa questão assim, eu fico passiva em alguns momentos para dar oportunidade 

para os outros também comentarem. Então é uma situação que eu já passei também. Hoje 

eu já consigo ter maior habilidade para lidar, já essa pessoa que está chegando ela tem 

mais ansiedade de resolver aquilo, então ela se expõe muito mais. Eu deixo a pessoa se 

expor mais do que eu porque ela tem mais ansiedade. 

 

 - E mais necessidade... 

 

 - É. Ela está conhecendo ainda. 

 

 - Então você segura um pouco a sua participação para que os outros possam 

participar mais. 

 

 - É. 

 

 - Se você tiver que dizer para mim se você acha que o programa de formação é 

eficaz, você diria que... 

 

 - Que ele é eficaz. 



 

 - Totalmente eficaz? 

 

 - Totalmente, porque ele corresponde com as necessidades nossas de educador em 

sala de aula. 

 

 - Você tem alguma sugestão ou comentário sobre a formação que a ONG oferece? 

 

 - O único problema é a questão de às vezes ter muitas formações no decorrer do 

ano. A questão do cronograma mesmo, às vezes tem algumas formações extras e acaba 

atrapalhando um pouco a gente... 

 

 - Atrapalhando como? 

 

 - No trabalho da organização. Tipo, tem sua aula e tem que estar vindo para 

formação e às vezes é muito em cima de poder avisar. 

 

 - Ah, você diz no caso das extras? 

 

 - Sim, mas as demais não. As demais a gente já até se programa para isto. 

 

 - Ok. 

 Você faz outros cursos? Busca cuidar da sua formação fora do que é oferecido 

aqui? 

 

 - Eu fiz um curso de técnico de musculação para poder atuar em academia. Agora 

eu não estou fazendo nenhum. 

 

 - Mas geralmente você não faz outros cursos para complementar os cursos que a 

Ação oferece? 

 



 - Já fiz de Formação Social, para lidar com a comunidade. A gente chama Agente 

Social. Fiz da cúria, na diocese de Santo Amaro, mas atualmente eu não estou 

participando. 

 

 - Então você atualmente está só com as formações oferecidas aqui pela ONG? 

 

 - Só. 

 

 - Mas geralmente é uma coisa que você busca ou quando dá certo? 

 

 - É da questão da disponibilidade mesmo. Quando eu estava na faculdade surgiam 

algumas palestras, então era disponibilidade minha mesmo para estar buscando a 

formação. Então eu vou de acordo com o que estou disponível. 

 

 - Disponibilidade de quê? 

 

 - Às vezes de verba e de tempo mesmo. Se pudesse a gente faria vários cursos, mas 

tem curso que não está dentro do orçamento mesmo. 

 

 - Eli, como você se auto-avalia enquanto educadora social? 

 

 - Hum, difícil hein... Eu acredito que eu amadureci muito, eu conheço muito do 

trabalho que eu exerço e tento dar o máximo de mim para que o trabalho seja o melhor 

durante o ano. Eu tenho a questão da liderança, por estar muito tempo dentro do 

programa. A socialização com as colegas é uma coisa muito forte, eu não tenho rejeição 

por ninguém. A troca com o educador para mim é uma coisa tranqüila, o envolvimento 

com a equipe de trabalho é muito tranqüilo e com a liderança também da organização. 

 

 - Você consegue enumerar para mim três dificuldades e três facilidades na sua 

atuação lá no dia a dia? 

 



 - Vamos para as dificuldades... Bom, dificuldade é a questão de ter que estar 

registrando todo momento. O registro para mim não é muito tranqüilo porque como eu fico 

muito na atividade com as crianças, eu fico circulando muito, então às vezes eu não 

consigo registrar tudo que era necessário.  È uma dificuldade minha mesmo. Outra 

dificuldade é com a Informática Educativa, pela falta da disponibilidade de tempo... A 

gente tem que perder muito tempo para programar a aula, para fazer uma aula agradável, 

e nem sempre eu acabo tendo esse tempo disponível. Todo ano eu tento adaptar para poder 

disponibilizar, porque é uma coisa diferente do que se faz em sala de aula. E outra 

dificuldade... Assim, facilidade eu tenho na socialização com a equipe, tenho também muita 

facilidade na relação com as crianças; tenho muita facilidade para estar me comunicando. 

Em um encontro de pais se eu tiver que falar é um domínio que eu já tenho. 

Agora, uma última dificuldade é que às vezes eu não levo as coisas muito a sério, ou seja, o 

que falam pra mim. Eu saio pela tangente, levo na brincadeira. Mas é uma defesa minha, 

para não estressar naquele momento. Eu vou refletir depois, mas naquele momento eu 

procuro não estressar. Às vezes a pessoa acha que eu não levei aquilo a sério, mas não é. 

É uma defesa para a pessoa não vir com toda a carga em cima de mim. 

 - Ok. Só para completar essa pergunta... Em termos de conteúdos, já que o 

programa prevê os conteúdos, devem ter aqueles que você tem mais dificuldade, mais 

facilidade para trabalhar. 

 

 - Sim... Um conteúdo que ainda não é muito tranqüilo para mim é a questão da 

sexualidade. Mas hoje eu já melhorei muito a minha atuação, já não tenho aquele tabu... 

Então é um conteúdo que eu tenho dificuldade ainda. Só quando surge, às vezes, é que eu 

entro para trabalhar com esses temas. Um conteúdo que não é muito tranqüilo. 

 Outros conteúdos eu já tenho domínio, só a sexualidade que não. 

 

 - E você acha que é porque a Formação não dá conta disso? 

 

 - Trabalha... ao longo desses dez anos foram poucos momentos que a gente 

trabalhou a questão da sexualidade, mas eu acho que é uma coisa que vem muita da 

educação, da criação mesmo que eu recebi. Naquela época era um tabu. Mas a formação 



traz bastante coisa que a gente consegue trabalhar com mais naturalidade a temática. 

 

 - A última pergunta Eli, você pensa em mudar de profissão? 

 

 - De Educadora Social? 

 

 - É. 

 

 - Atualmente não, mas se eu fosse mudar de profissão eu gostaria de atuar como 

professora de ginástica. 

 

 - Futuramente você pensa nisso? 

 

 - Difícil... eu penso que vai chegar o momento que eu vou ter que abandonar essa 

área por conta de outras coisas como filho, marido... 

 

 - Mas não que você esteja planejando, né? 

 

 - Não. 

 

 - Então você não almeja outra profissão? 

 

 - Não. 

 

 - Eu acho que eu não te perguntei uma coisa. Você pretende continuar estudando? 

 

 - No momento não, mas eu pretendo futuramente estar freqüentando outros cursos 

paralelos. A questão da Educação Física na educação infantil... se eu fosse mudar de 

trabalho seria trabalhar com o infantil, trabalhar com os menores, mas mudar de profissão 

não. 

 - Ta bom Eli, muito obrigada por você ter contribuído! 


