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 - Lu, para a gente começar a nossa conversa eu queria que você começasse a me 

contar um pouco quais são as lembranças que você tem do seu período de infância, quais 

as lembranças de infância que marcaram a sua história de vida. 

 

 - Acho que minha marca maior foi a minha família, principalmente a minha avó. A 

minha mãe trabalhava muito. Durante o dia ela era balconista e de noite ela era 

professora. Então ela não tinha muito tempo para cuidar da gente, era a minha avó quem 

cuidava. 

 Eu sou a mulher mais velha, a minha relação com a minha avó é bem mais próxima 

do que os meus irmãos, por exemplo.   

 Eu fui a primeira filha, então ela foi para casa assim que minha mãe ficou grávida. 

Eu me lembro que ela brincava muito com a gente. Brincava de esconde-esconde, pega-

pega. Ela tinha essa coisa com a gente. Ela me levava e meu irmão (que éramos os mais 

velhos) pra fazenda nos finais-de-semana. O meu avô morava na fazenda. 

 - Eles moravam juntos? 

 - Moravam. Ela saía durante a semana e nos fins de semana ela ia pra fazenda 

cuidar do meu avô. E a gente ia pra lá e uma coisa que eu gostava que ela fazia com a 

gente era pescar. Ela fazia a comida, limpava a casa e dizia: - Vamos pescar! 

 Aí a gente ia para o rio e pescava quase a tarde toda depois ela limpava o peixe ali 

mesmo na beira do rio e a gente tomava banho e ia pra casa. Ela gostava muito de sair 

com a gente por dentro da mata pra pegar banana, jaca, essas frutas que tinha cajá.... A 

gente ia muito pra dentro da mata, isso era legal, isso me marcou muito.  

 Hoje, inclusive, eu faço com meu filho, eu o mando pra Bahia, justamente para ele 

ter esse contato com a fazenda, com o rio, com essa coisa de pescar, nadar. 

 A gente nadava muito, a minha avó nadava muito bem. Então ela ensinou a gente a 

nadar. Tem uma coisa que é até curiosa, ela falava assim: ‘Você tem que engolir três 

piabinhas vivas para você aprender a nadar’. 

A gente ia lá ficava tentando pescar as piabinhas vivas e engolia pra nadar. Mas 

tinha que ser três. Não podia ser mais do que três. 



 

- Mas era brincadeira?! 

 

- A gente não sabia. A gente acreditava nela né, então a gente engolia. A gente 

nadava, brincava, isso era muito legal na minha infância. Marcou muito. Eu ia muito pra 

fazendo de fim de semana e nas férias. A gente passava nossas férias praticamente na 

fazenda. Só voltava porque a gente tinha praia e a gente passava os finais de semana na 

praia com a minha mãe. 

- Que era em Ilhéus... 

- Era em Ilhéus, numa cidade próxima, um distrito que se chama Serra Grande, 

próxima a Itararé. Todo mundo fala muito de lá. 

E aí a gente ia, mas geralmente as nossas férias eram nessa fazenda que se 

chamava Fazenda Santa Maria e ela existe até hoje.  

O meu avô tem pouco tempo que deixou de trabalhar lá. Minha avó faleceu há 11 

anos, mas é uma lembrança da minha infância esta convivência com a minha avó. A gente 

brincava muito. 

- Você foi criada o tempo todo por ela? 

- Até os 12 anos. Enquanto ela tinha saúde, ela que criou a gente. 

- Você e seus irmãos... 

- Quando eu completei 12 anos ela teve um derrame e aí eu a levava ao médico, eu 

cuidava dela, eu dava banho porque ela ficou com o lado esquerdo paralítico, ela não 

podia mais fazer nada com a mão esquerda. Por isto que eu tenho esta relação muito forte 

com a minha avó.  

Ela contava muito “causo”. Até hoje eu gosto muito de contar causo, por causa 

disso. Ela contava muitas historinhas verdadeiras da vida dela, mas muitas coisas eram 

causo mesmo, coisas de assombração... histórias que o povo do interior costuma inventar. 

Também tinha uma amiga da minha mãe que levava muito a gente para a fazenda 

onde ela morava. 

A minha infância, na verdade, foi muito rica porque eu pude brincar correr muito, 

eu pude me sentir realmente criança. Eu fui amada pelos meus pais, pela minha avó e meu 

avô. Até hoje os meus irmãos têm ciúmes de mim porque eles dizem que meus pais gostam 



mais de mim do que deles. É que eu sempre fui uma filha muito boa, eu não desobedecia... 

eu tinha medo, na verdade. Não é porque eu era boazinha, é que eu tinha medo de 

apanhar, eu tinha medo de errar, e os meus irmãos não tinham este medo.  

Meu pai e minha mãe sempre falavam: ‘-Tá vendo, a Luciana não faz isso!’ dava a 

impressão que é porque eles gostavam mais de mim do que deles, mas não era. Eu tentava 

não desagradar meus pais.  

Uma coisa que me marcava é que desde aquela época eu achava que queria ser 

professora. Eu brincava muito de escola. Minha mãe era professora, eu via muita ela lendo 

e escrevendo. 

- Sua mãe dava aula pra que local? Que série? 

- Todas elas tinham uma turma diferente, então tinha aula que era ma 1º série, 

tinha na 3º série... 

- Escola estadual? 

- Escola municipal. Como ela dava aula a noite, geralmente ela lecionava para 

adultos. Pessoas a partir de 15 anos, 20, 50 anos. Minha mãe tinha aluno de 56 anos. E 

isso marcou muito porque ela chegava cansada á noite, a gente quase não a via, a gente a 

via muito mais no fim de semana. E aí era quando a gente via ela lendo e escrevendo, 

porque ela tinha que preparar as aulas. Durante o dia ela não tinha tempo porque ela 

trabalhava de balconista. 

Nessa época o meu pai e a minha mãe estavam construindo a casa deles, a casa que 

eles moram hoje. Naquele tempo nós morávamos na casa do meu avô. Meu avô tinha essa 

casa na cidade e deu para a minha mãe morar quando ela casou. 

- E como era essa casa? 

- Era uma casa grande, enorme. Tinha 3 quartos, 2 salas, 2 cozinhas, banheiro e, 

no quintal... o quintal dela dava pra fazer uma outra casa desse mesmo tanto. Então tinha 

pé de goiaba, pé de seriguela, pé de côco, pé de groselha, carambola, tinha tudo no 

quintal. Então durante a semana a nossa brincadeira era dentro do quintal. 

- Em frente á nossa casa tinha uma praça. Eu aprendi a andar de bicicleta nessa 

pracinha. Chegava o domingo, a minha mãe ensinava a gente a andar de bicicleta. 

Então, eu morei nessa casa até os meus nove anos. Foi o tempo que a minha mãe 

demorou para construir a casa dela. Aí depois já era uma casa menor: 2 quartos, 2 salas, 



cozinha. Eu ainda peguei uma fase da minha infância nessa casa que a minha mãe mora 

até hoje. Esta casa que ela construiu com muito sacrifício. 

Lembro que eu às vezes via a minha mãe chorando e eu não sabia porquê. Agora 

quando a gente conversa ela fala: “– Era porque eu dava a mistura pra vocês e eu tinha 

que comer farinha e ovo. Não tinha para todo mundo aí eu chorava. Eu ficava pensando: 

Meu Deus, que vida é essa que eu to levando!” 

Engraçado que hoje eu to passando por isso, essa coisa de ter que construir uma 

casa. Agora eu entendo porque minha mãe chorava tanto. 

Minha mãe sempre foi muito emotiva, muito chorona. Se ela estava alegre, ela 

chorava; se ela estava triste, ela chorava. Eu acho que herdei um pouco, eu também sou 

muito emotiva, choro muito. Hoje eu até tento segurar mais as minhas emoções, mas a 

minha mãe nunca segurou. 

- Você falou que as condições socioeconômicas eram difíceis, mas você chegou a 

passar falta de alguma coisa? 

- Não, nem comida, nem roupa. Ela chorava porque ela não deixava a gente passar 

necessidade. Ela comia ovo com farinha, mas a nossa alimentação era balanceada: arroz, 

feijão, carne, frutas. Tinha frutas à vontade no quintal, mas legumes, verduras, ela não 

deixava faltar. Nem roupa, mesmo porque ela trabalhava numa loja de roupas, então aos 

poucos ela pagava. 

Eu sempre falo agora pra ela: ‘-Mãe, você dizia que a gente passava necessidade!’ 

E o meu pai trabalhava também. 

- O que o seu pai fazia? 

- Ele fez várias coisas, mas o último emprego era de caldeirista numa empresa de 

borracha. Ele trabalhou um tempo na roça, como administrador de fazenda. 

- E a saúde? 

- Eu nunca tive nada, só catapora, sarampo... mas sempre fui muito saudável. Eu 

nunca faltava na escola por doença. Eu tinha muito problema na garganta, mas é porque a 

gente tomava muita coisa gelada, sorvete, suco gelado. Mas a gente tinha essa coisa muito 

saudável. 

- E em termos de acesso á cultura e ao lazer? 



- Isso era bem pouco. O lazer era a fazenda, praia. Agora já a cultura... eu fui 

conhecer cinema com 12 anos; teatro eu fui com 15 anos. Não tinha muito acesso porque 

lá era uma cidade muito pequena. Agora, nós fazíamos muito teatro na escola. 

Basicamente era isso. A gente conhecia teatro a partir do que a gente fazia na escola. 

Eu comento muito isso com o Guilherme, que quadros de pintores, entender obras 

de artes, eu fui conhecer tudo isso aqui na Ação. Eu não tive muito acesso a essas coisas. 

Tinha o Circo, a gente ia muito ao circo e a parquinhos de diversão com roda gigante. Era 

o nosso lazer. 

Eu tive muito acesso á livros por causa da minha mãe. 

- Você realizou algum trabalho na infância? 

- Não 

- Doméstico? 

- Na adolescência. Com 12 anos eu ajudava em casa e com 14 anos eu comecei a 

trabalhar na feira aos sábados. Eles contratavam pessoas da minha idade para ajudar a 

vender na feira. A gente ganhava o equivalente a R$20,00; R$15,00 por dia. 

Mas isto eu fazia mais no fim do ano, no São João, festas juninas. Isso pra comprar 

uma roupinha diferente, alguma coisa que minha mãe não podia ou não queria comprar. 

- E em casa? 

- A partir dos 12 anos quando a minha avó ficou doente ela começou a me ensinar a 

fazer comida, limpar a casa... mas antes disso não. 

Minha mãe tinha muito essa coisa assim: criança tem que brincar e estudar. 

Principalmente estudar. Tanto que ela não aprovava eu ir trabalhar aos sábados na feira. 

Ela achava que eu tinha que estudar. 

- O que ela falava em relação aos estudos, qual era o discurso dela? 

- Falava que uma pessoa só é alguma coisa na vida se estuda. Só tem uma coisa na 

vida se estuda. Só tem uma vida melhor, bens materiais por causa dos estudos. Sempre 

acreditou que uma pessoa que conclui os estudos vai se dar bem na vida. Tanto que ela 

nunca permitiu que a agente trabalhasse enquanto não concluíssemos o segundo grau. 

Nem eu nem meus irmãos. 

- Era ela que realizava o acompanhamento escolar ou a sua avó? 



- Era ela. Minha avó era semi-analfabeta. Ela falava: “- Agora ta na hora de vocês 

estudarem e fazer a lição.”Quando minha mãe chegava ela conferia os cadernos, se tinha 

alguma coisa errada tínhamos que corrigir. Minha mãe que ia às reuniões. 

- A sua avó morava com vocês? 

- Sim, Morávamos todos na mesma casa. 

- Como era a relação da sua mãe em relação ao acompanhamento, ao desempenho 

de notas e freqüência? 

- Ela acompanhava muito, cobrava muito da gente. Não admitia que a gente tirasse 

notas ruins. Inclusive porque a gente era filho de professora. 

- Você estudava na escola onde ela trabalhava? 

- De 1ª a 4ª série sim, mas ela lecionava de noite. Por eu ser filha de professora eu 

tinha muita dificuldade, tinha muita cobrança. Eu era cobrada constantemente tanto pela 

minha mãe quanto pelos colegas. Eu falava: Eu sou filha de professora, mas eu não sou 

professora! Eu ficava muito mal quando tirava nota baixa. 

- E ela reagia como? 

- Com bronca e castigo. Ela deixava a gente de frente para a parede, não deixava a 

gente brincar na rua. Dava aquele sermão! Isso porque ela não permitia que a gente nem 

limpasse a casa, só para estudar. Eu só comecei a limpar a casa aos 12 anos, e mesmo 

assim porque a minha avó ficou doente. 

Mesmo o meu pai que nunca estudou, ele sempre incentivava. Ele fez só o primeiro 

ano e dizia que não tinha um emprego melhor porque não estudou. Ele era muito presente, 

queria sempre saber se a gente ia bem na escola. Todos os dias ele perguntava. 

- Ele sabia ler e escrever bem? 

- Ele sabia ler, mas escrevia muito mal. Mas era muito bom em matemática. Como 

ele trabalhava com administração ele tinha que saber. Então ele ensinava pra gente. 

- E a sua avó? 

- Ela fez o MOBRAL. Ela sabia ler. 

- Era você e mais dois irmãos, né? 

- Um menino e uma menina. Sou a mais velha, meu irmão vem depois e a irmã. Meu 

irmão era muito cúmplice. A gente fazia tudo junto, tinha uma afinidade muito boa. 



- Com relação aos hábitos de leitura... eu gostaria que você comentasse um pouco 

mais. Como era a valorização do âmbito familiar em relação ao hábito da leitura e da 

escrita? 

- Minha mãe comprou uma coleção de livros de pesquisa e dicionários quando a 

agente começou a estudar. Ela preferia que a gente pesquisasse em casa, não queria que a 

gente fosse fazer trabalhos na biblioteca. Ela era muito protetora. 

Eu perguntava: ‘-Mãe, o que significa isto?’ Ela dizia que no livro a gente 

encontrava a resposta. Ela nunca dava a resposta pronta. Ela queria que a gente 

aprendesse a pesquisar. Foi isso que criou o meu hábito de leitura. 

- Tinha muitos livros em casa? 

- Tinha. Minha mãe comprou uma coleção inteira e por ela ser professora ela 

também precisava para pesquisar. Eu passava horas lendo. Eu fui percebendo que tudo o 

que eu queria saber estava no livro. Eu apanhei muito por causa disso porque eu esquecia 

panela no fogo, às vezes eles me perguntavam alguma coisa e eu não ouvia. Eu sou muito 

de imaginar, eu gostava muito de imaginar a cena daquilo que eu lia. Eu levava uns tapas 

por não responder quando alguém me chamava. 

Engraçado... até hoje a minha mãe diz que não sabe porque eu gosto tanto de ler. 

Mas foi ela quem sempre me incentivou! Toda vez que ela estava dentro de casa, ela estava 

lendo! 

- Mas não era mais com a sua avó que você ficava? 

- Mas de sábado e domingo quando ela estava em casa ela ficava preparando as 

aulas. Quando eu fiz 12 anos ela saiu do emprego de balconista, então durante o dia ela 

preparava as aulas. 

Eu sempre disse que queria ser professora e uma coisa que marcou muito era essa 

coisa da leitura. Com 13 anos, quando ela não podia ir dar aula eu ia no lugar dela. Isso 

porque com 12 anos eu fiz a catequese e comecei a dar aula de catequese na igreja. Eu 

tinha um grupo e isso facilitou muito de eu ser professora. 

- Você a substituía? 

- Sim porque ela não tinha professora substituta. O professor faltou não tem aula. 

Então para os alunos não ficarem sem aula eu ia no lugar dela. Eu levava uma lição, 

alguma coisa que ela pedia para eu passar para os alunos. 



- Já era professora desde cedo! 

- Engraçado que quando eu fui escolher a profissão que eu ia cursar na escola, 

dentre magistério, contabilidade, administração; ela não quis que eu me tornasse 

professora. Ela dizia que professora sofre, ganha pouco, é mal tratada pelos alunos, pelos 

pais... 

Mas eu dizia: - Eu quero ser professora! 

Foi uma briga lá em casa, minha avó, meu avô... Todo mundo dizia que professor 

sofre e ganha mal. Mas eu dizia assim: -Eu acho bonito a gente ensinar, as pessoas 

olharem pra você e pensarem: “olha como ela sabe tanta coisa!”. 

Eu chorava e até o dia de fazer minha matrícula ela não admitia. Ela não deixou eu 

ir junto. Eu perguntei: “- A Sra. me matriculou no magistério?” Ela disse: “ Eu não sei, 

você só vai saber quando começarem as aulas.” 

Foi tensa essa época. Eu estava com quatorze anos... mas eu fiz meu magistério. 

- Para fechar a questão da leitura e da escrita no âmbito familiar, tinha prática do 

uso de bilhetes, agendas, listas de compras? 

- Tinha muito essa coisa de lista de compras. A gente ia à feira comprar as coisas 

pra ela, então ela pedia que a gente escrevesse. A gente anotava... e ela fazia pra saber se 

a gente estava sabendo escrever. Ela chamava de ditado de compras. E também quando ela 

queria que a gente fosse na casa de alguma amiga pedir um favor. Ela dizia: ‘ Escreve aí o 

que você vai buscar na casa da tia...”. Era pra a gente lembrar do recado. 

- Existia uma boa relação familiar. Você falou da cumplicidade... Como era essa 

relação familiar? 

- Era muito boa. A única coisa é que eu e a minha mãe batíamos muito de frente na 

adolescência. Ela falava muito essa coisa de namorado... Ela dizia que se casamento fosse 

bom ele vinha pra todo mundo. Eu perguntava por que ela continuava casada com meu pai 

se ele não estava agradando? Era aquela coisa do faça o que eu digo, mas não faça o que 

eu faço. Então a gente bateu muito de frente na minha adolescência. Mas antes não. Na 

minha infância e até hoje a gente se dá muito bem. A minha cúmplice era a minha avó, 

minha relação maior era com ela, ela era a minha amiga, minha cúmplice. Eu contava 

tudo o que eu sentia para ela, a gente conversava muito. Ela me contava muita coisa e eu 



tirava minhas dúvidas com ela. Desde criança até depois que ela ficou doente. Na minha 

infância principalmente eu tinha muita coisa da minha avó. 

- Como eram tratadas as questões morais e os valores? 

- Primeiro a minha avó... ela passava pra a gente o que podia fazer, o que era certo 

e o que não era. Por exemplo: bater nos colegas não era certo; xingar não era certo; 

brigar não era certo. Ela que falava pra a gente. E a minha mãe aos finais e semana, 

quando estava em casa, também conversava com a gente. A minha mãe fazia isso 

individualmente. Ela não pegava os três para falar, a não ser que acontecesse uma coisa 

entre os três. 

Ela tinha medo de a gente brigar na escola, agredir colegas, então ela sentava e 

conversava com a gente. Eu achava que a minha mãe era muito tradicional. Ela tinha 

valores muito tradicionais. A gente tinha que se conformar com muitas coisas. Então... o 

adulto estava errado, a gente tinha que baixar a cabeça, tinha que ter o respeito, 

independente de estar certo ou errado, pelo fato de ser um adulto a gente nunca devia 

erguer a voz, fazer careta. 

Ela dizia para nunca perguntar a idade de um adulto, se ele falasse tudo bem, mas 

nunca perguntar. 

Se a gente fosse a um aniversário, ela nos fazia comer em casa pra não chegar na 

festa como se nunca tivesse visto comida na vida. A gente tinha que dizer muito obrigado, 

com licença... Antes de sair ela orientava para a gente se comportar. Se a gente 

questionava ela nunca deixava a gente sem explicação. Ela sempre conversava ao passar 

os valores. 

- E as questões afetivas? Como eram as relações afetivas? 

- Eram boas. Meu pai todos os dias chegava do trabalho, lavava as mãos, lavava o 

rosto e vinha já beijar a gente, perguntar como foi o dia... Sempre tinha essa coisa do beijo 

e do abraço. Eu gostava muito de sentar no colo do meu pai. 

A minha mãe também, mas durante a semana a gente a via menos que meu pai. Meu 

pai era mais sério, mas ele sempre beijava a gente, conversava. 

- A sua relação afetiva era maior com seu pai? 



- Era. Eu principalmente. Eu era com meu pai e com minha avó. Ela brincava muito 

com a gente. Eu lembro que quando ela batia na gente, depois ela chorava. Ela tinha muito 

amor com a gente. 

Mas a minha mãe também, quando ela estava em casa. Ela conversava com a gente, 

ficava bastante. 

- Você tinha muitas amizades? 

- Ah, tinha muitos. A gente brincava muito! Quando eu estudava de manhã a gente 

brincava praticamente a tarde toda. Porque também eu chegava da escola e não me 

contentava com a hora que a minha avó mandava a gente fazer a lição, eu já queria fazer 

logo. Eu gostava muito de estudar e ir á escola. Cheguei várias vezes a ir à escola doente e 

as professoras mandavam eu voltar. E... eu chegava e já queria ir fazer a lição. Minha avó 

falava pra eu ir tirar primeiro a “farda”. Então eu tinha praticamente a tarde toda para 

brincar. Quando não era na pracinha em frente, era no quintal. 

- Havia algum controle quanto ao horário? 

- Até às 6h da tarde. Mas havia muita liberdade. A gente só não podia brigar 

porque senão a gente tinha que entrar e ficava de castigo. 

- Teve algum momento de desestabilização familiar? De ruptura? 

- Sim, quando o meu pai perdeu o emprego dele na firma onde ele trabalhava. Eu 

tinha já uns 14 anos. Minha mãe ficou muito tensa... foi quando eu descobri que meus pais 

brigavam. Até então a gente nunca via meus pais brigarem. Eles falavam depois que a 

gente já estivesse dormindo. 

Por conta do desemprego eles passaram a brigar muito. Era um emprego muito 

bom. Até hoje ele não voltou a trabalhar. 

- Era nesse emprego que ele trabalhava de caldeirista, né? 

- Sim, Ele pegou o dinheiro que ele recebeu e comprou um ponto de vendas. Aí ele 

vendia farinha, milho, feijão e ficou um bom tempo. Depois, há alguns anos, um prefeito 

que era amigo do meu pai – porque lá a política rege muito a vida da gente – conseguiu 

um emprego de porteiro para ele numa escola. Fora isso ele não trabalhou mais. 

A situação ficou problemática entre meu pai e minha mãe, eles brigavam. Só não 

ficou pior porque a minha mãe começou a vender salgados. Ela saiu do balcão e começou 

a vender salgados. 



- Os seus pais também são nascidos na Bahia? Qual a etnia deles? 

- O meu pai é da raça negra, agora minha mãe tem duas descendências. 

- E seus avós? 

- Meus avós eram negros, brasileiros. Por parte de pai. Por parte de mãe minha 

bisavó era índia e meu bisavô negro. 

- Explica um pouco o que você mais gostava na escola. 

- Eu gostava muito de ler, quando era o dia de leitura eu gostava muito. Eu também 

gostava de escrever, pra mim essas duas coisas estavam interligadas. Mas a parte que eu 

mais gostava eram as lições. O recreio era muito pouco. A gente perdia muito tempo na 

fila pra pegar o lanche. Eu geralmente levava um gibi dentro da bolsa e aproveitava pra 

ler um pouco. 

Tinha uma coisa que eu não gostava que era o desenho. Sexta-feira que era dia de 

“artes’ eu já ia nervosa, porque eu achava que eu não sabia desenhar. 

Quando a professora passava pouca lição eu já achava que não tava bom. Eu 

gostava muito dessa parte, ler e escrever. 

Tinha uma professora, a Aída, que eu tive muito contato com ela. Ela foi minha 

professora da 3ª a 4ª série. Ela tirava muito as minhas dúvidas, eu sentava bem perto dela, 

não precisava nem falar alto. 

Até hoje quando eu vou lá na Bahia eu tenho que ir na casa da “tia” Aída. 

- Ela foi a sua primeira professora? 

- Não. A minha primeira professora também está viva, é a tia Ceci, ta bem velhinha 

já. Mas ela não marcou tanto. Com ela eu tive um episódio que eu achei que ela foi muito 

injusta comigo. Ela me marcou negativamente. Foi um episódio com um guarda-chuva que 

eu esqueci na escola e ela não soube lidar com a situação. Eu falei que era meu e a outra 

menina falou que era dela. Ao invés de ela chamar os pais pra saber, ela perguntou para 

mim e para a menina. Eu falei: “é meu, minha mãe até costurou aqui!”. E ela pegou dois 

papéis e sorteou. Saiu o nome da outra menina e ela levou o guarda-chuva. Aquilo pra 

mim foi horrível. Eu fui até a casa da menina, a mãe dela não quis me devolver o guarda-

chuva. Bateu a porta na minha cara. 

- E a sua mãe? 



- A minha mãe como era muito tradicional disse que se eu não tivesse esquecido o 

guarda-chuva na escola nada daquilo teria acontecido. 

Por isso que essa primeira professora não marcou muito. Ela agiu injustamente. 

- E outros professores que marcaram, lembra? 

- Sim. Uma foi a professora Vânia, de Técnicas Agrícolas; e o Gilmaram, de OSPB. 

- Por que eles te marcaram? 

- A Vânia porque ela acreditava muito em mim. Ela me valorizava, me incentivava 

muito. Eu gostava muito de falar e fazer perguntas queria responder a tudo e sempre 

colocava meu ponto de vista. Ela me valorizava. 

O Gilmaram, pela paixão que ele tinha por História do Brasil. Uma das coisas que 

me suscitou essa vontade de fazer História foi esse professor. Ele falava com muita 

vontade. Eu achava o máximo a paixão que ele falava da política, essa coisa de contar a 

verdade do que acontecia no Brasil. Isso me fez vibrar. Eu gostava muito do jeito inovador 

que ele dava aula. 

- Você tinha muitos alunos na escola? 

- Tinha. Eu costumo falar que se eu voltasse a estudar entre a 1ª e 4ª série, eu faria 

lá de novo. E entre a 5ª e 8ª também. Porque primeiro a qualidade dos professores era 

muito boa, e a estrutura também era maravilhosa. 

Eu gostava também porque tinha um campo enorme, a gente corria muito, brincava 

muito. Hoje, infelizmente, um dos prefeitos criou mais salas e perdeu-se um lado da escola, 

perdeu-se o espaço de brincar. É bom criar mais vagas, mas hoje falta espaço para 

brincar. A coisa do espaço facilitava essa vontade de a gente ir para a escola. A gente 

gostava muito de correr lá. 

Da quinta à oitava série também... eu não gostava de Matemática, mas eu tinha 

professores que fizeram que eu tivesse o interesse em aprender. Eles explicavam porque a 

matemática era importante na vida da gente. 

- O que eles falavam? 

- Eles falavam que a matemática te ensina a pensar rápido, que há momentos na 

vida da gente que a gente precisa pensar rápido. 

Eu acho que as escolas tinham um ensino bom. 

- E outros agentes escolares, como diretor, coordenador, marcaram também? 



- Só uma diretora. Ela era professora de matemática também. Marcou porque uma 

vez eu fiquei doente e ela foi toda cuidadosa, ela teve todo um cuidado comigo. 

 

- Agora a gente vai entrar no ponto central da entrevista que é voltada a sua 

identidade profissional. Como você avalia a sua escolha pela profissão de professora e daí 

para educadora social? Por que essa escolha? 

- Na verdade não foi bem uma escolha. Na época eu estava desempregada e eu 

queria exercer a minha profissão. Quando eu vim da Bahia para cá eu havia concluído o 

magistério, mas não tinha experiência. Eu trabalhei aqui de caixa durante 7 meses mas eu 

queria trabalhar na minha área. Só que eu não conhecia nada aqui em São Paulo, não 

sabia como funcionava essa coisa de entrar numa escola e ninguém que eu conhecia sabia 

me informar. 

Então eu comecei a buscar, mas logo em seguida eu fiquei grávida e fui morar com 

meu marido. Ele falou que eu só iria trabalhar se eu quisesse. Só que eu sentia muita falta. 

Quando meu filho fez dois anos eu decidi não ficar mais em casa, eu queria ajudar nas 

despesas, mas eu queria trabalhar na minha área. Eu comentei isso com o Padre da 

comunidade católica que eu atuava e ele me ofereceu pra trabalhar como educadora social 

no projeto que ele tinha na comunidade. Eu falei que não sabia como era e ele disse que eu 

podia ir aprendendo. Fiz a entrevista com o coordenador e ele disse que eu podia começar. 

Era um projeto chamado NICOM. Eu ficava só uma hora e meia com as crianças 

da faixa etária de 7 a 14 anos. Eram 30 crianças. Eu atuava como professora, eu ensinava 

Matemática, Português, História, como se fosse uma sala de aula. 

- E a proposta era de ensino complementar... 

- Era educação social mesmo, ensino complementar. E eu não conseguia lidar 

muito com isso. Aí a moça que trabalhava junto comigo foi me explicando que era só um 

complemento, como que era pra trabalhar.  

Então veio a proposta do Núcleo Sócio-Educativo, que hoje chama assim, naquela 

época era ACJ. Era conveniado com a prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social. 

Aí eu comecei a fazer o trabalho, e eu comecei a gostar. Eu via que era diferenciado. Tinha 

a oportunidade de ver a criança como um todo, como um indivíduo completo. Isso me fez 

ver a diferença de entrar na sala de aula como professora formal e como educadora social.  



Hoje eu já penso muito se eu quero dar aula de Educação Formal. Porque é muito 

conteúdo: português, matemática, geografia... e a criança não quer só isso. Não pode ser 

só isso para a criança. 

Mas nessa época eu já entrei assim, precisando trabalhar e aí eu queria que fosse 

na minha área. E isso já tem oito anos. Só que até o ano de 2002 eu ainda carregava muito 

essa coisa de professor, porque eu entrei em 97. Mesmo atuando nessa área de educação 

social. Aí em 2002 a Zilda me apresentou a Ação Comunitária porque ela não ia poder 

mais ficar com os dois horários e ela me ofereceu pra ficar m horário. 

- De onde você conhecia a Zilda? 

- Da Igreja. Aí sim a minha visão de educação social mudou. Eu comecei a 

trabalhar de manhã no Núcleo Sócio-Educativo e de tarde na COHAB. Aí eu comecei a 

levar o que eu tava aprendendo aqui para lá. Eu costumo dizer que eu dei uma volta de 

360º no meu trabalho. Modificou muito a minha forma de pensar, de agir com as crianças. 

- Depois que você começou esse trabalho em parceria com a ACB, é isso? O que 

você acha que mudou? 

- Primeiro a minha visão. Eu não sou uma professora, mas uma educadora. Aquela 

que conduz a criança, que ensina muito mais que Português e Matemática. Conduz a ter 

metas, não só no âmbito escolar, mas na sociedade que ele vive na família. A gente faz uma 

orientação familiar, social. Eu mudei muito nesse pensamento. Eu achava que era 

suficiente a criança saber ler e escrever. Isso mudou desde que eu entrei na Ação. E a 

questão do meu conhecimento que ampliou muito quando eu entrei na Ação. 

- Ampliou em que sentido? 

- Essa coisa do aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a fazer; isso 

eu não sabia que existia, nem tampouco que isso podia ser aplicado para a criança. Eu 

não acreditava que a criança era capaz de realizar coisas por ela mesma. Eu acreditava 

que nós professores é quem transmitíamos o conhecimento. Eu achava que tudo que tudo 

que o aluno aprendia era porque o adulto ensinou. 

A partir das Formações aqui da Ação eu comecei a ver que não era assim, que a 

criança tem sim habilidade e a gente pode só ajudar a desenvolver suas habilidades. A 

Ação mudou muito meu pensamento e minha visão. 



A questão das artes, por exemplo, eu achava que tinha que passar o mimeógrafo 

prontinho só para a criança colocar a cor. Foi assim que eu fui educada e achava que 

assim que eu tinha que fazer. Eu não explorava este lado artístico da criança. Depois que 

eu passei a trabalha com a  Ação aí eu levei isso para o Núcleo Sócio-Educativo, eu passei 

a usar quase nada de mimeógrafo. Tudo isso foi mudando. 

- Você começou a ter uma nova postura em relação á maneira de ensinar, é isso? 

- Tanto que a minha coordenadora lá do Núcleo Sócio-Educativo sentiu isso. Ela 

dizia: Luciana, você é outra! 

- Lá você não tinha Formação? 

- Não, lá a gente não tinha. Por isso era difícil, eu tinha que produzir as coisas. 

Depois da Ação eu comecei a levar para lá. Passei a ter uma postura diferenciada com as 

crianças, eu era muito rígida com elas. Eu fui educada assim, eu fiz o magistério, foi 

ensinado isso pra a gente. 

Essa coisa de as crianças sentarem quatro em uma mesa... Eu achava que não ia 

dar certo nunca, que elas iam brigar. Eu tinha essa visão e mudou muito. Desde 2002 eu 

tive essa diferenciação a partir da Formação principalmente. É lógico, ali você vai 

convivendo com outros educadores que têm o mesmo trabalho e isso vai multiplicando. 

- A respeito da Formação que a ACB oferece, além das mudanças no nível 

profissional, você atribui alguma mudança no nível pessoal? 

- Por exemplo, eu gosto muito de futebol. O meu lazer de fim de semana era ir para 

o estádio. 

- Por que você gostava tanto? 

- Por causa do meu pai. Eu tinha o meu pai como meu herói, meu ídolo. 

Então eu comecei pensar mais em ir ao cinema, à teatro, aos museus. Hoje eu gosto 

de levar o meu filho e tenho influenciado o meu marido também. Aí a gente conversa, hoje 

a gente já tem isso de ir à Pinacoteca, ao MAM. E até meu marido tem isso muito mais do 

que eu, ele tem mais tempo, então ele vai com o meu filho. Isso mudou muito a minha vida 

pessoal. Eu acredito até que como pessoa humana. Olhar melhor o outro e não achar que 

a pessoa é pobre porque ela quer ser pobre. Achar que ele mora debaixo da ponte porque 

ele quer. Até minha visão crítica em relação a essas situações também mudou. 

- E você atribui isso a este processo? 



- A este processo de formação, sim. Com relação também à Mídia, hoje eu tenho um 

olhar crítico e eu atribuo a isso. Porque gente aprendeu como trabalhar a mídia com as 

crianças, isso também mudou a minha forma de pensar, agir... 

Muita coisa minha pessoal mudou, até meu gosto por música e leituras começou a 

ser mais seleta, porque eu passei a ter uma formação diferenciada. 

- Com relação à essa Formação, você acha que existe coerência entre a formação 

oferecida e a sua atuação prática? 

- Sim, porque não tem como eu ouvir aquilo tudo e não colocar em prática. Quando 

é falado, por exemplo, do adolescente lá na Formação, eu já começo a ver o “meu” 

adolescente. Eu já começo pensar: “É verdade, isso acontece em sala.” Então, tem uma 

coerência. Eu sempre associo o que é falado com o que eu vejo, e realmente acontece. Da 

questão do protagonismo juvenil que a gente viu recentemente com o Antonio Carlos, 

realmente acontece. O adolescente a gente dá a oportunidade e ele vai e acontece. Ele vai 

e faz, ele é capaz. Eu vi isso quando eu fiz os jogos com eles. Eu dizia que eles tinham que 

acreditar. Quando eles viram o produto final eles acreditaram e viram que são capazes. 

Então há uma mudança. Eles falam isso na formação e a gente vê isso em sala. 

- Como você avalia os conteúdos tratados? 

- Eu avalio como pertinentes. Vão de encontro às necessidades do aluno. São 

conteúdos do nosso dia-a-dia, coisas que a gente precisa trabalhar no dia-a-dia. A questão 

da leitura, da mídia estão permeando o universo da criança e é muito importante de serem 

trabalhados. 

- E o tempo que é destinado a essa Formação, como você  avalia? 

- Eu vou ser muito franca. Eu acho pouco. Eu acho que tínhamos que ter mais 

informação. Por mais que a gente aprenda o dia inteiro no sábado, eu  ainda acho pouco. 

O tempo às vezes é pouco para desenvolver aquelas atividades. Acho que o tempo deveria 

ser maior, não sei, de dois momentos. A gente tem muitas dúvidas ainda, ou então a gente 

quer trocar muito com os outros educadores. 

- Você tem alguma idéia de qual seria o tempo ideal? 

- Não, mas eu acho que sexta e sábado. Pelo menos dois dias no mês. Porque a 

gente também precisa de um tempo de troca entre os educadores. Eu sinto falta disso. 

- E a sua participação nesses encontros? Como você avalia? 



- Eu avalio como boa. Eu não diria ótima porque ainda tem assuntos que eu fico 

tímida de falar, em participar mais. Também porque eu ainda tenho dificuldades em 

desenho, em artes, então o dia que o Guilherme ta lá eu já fico muito preocupada, isso 

porque eu não tenho habilidades. Mas eu tenho me desenvolvido muito. Então eu avalio 

como boa, eu raramente falto, eu venho, gosto de desenvolver as atividades. Mas às vezes 

eu fico meio caladinha. Em temas que eu não domino eu me porto como ouvinte, mas 

quando é um tema que eu domino eu me exponho mais, participo mais. 

- Em suma, na sua opinião, esse processo de formação contínua que é oferecido 

pela ONG, você acha que é eficaz? 

- Eu acredito que é eficaz e é importante para nós educadores. Eu converso com as 

outras educadoras e uma coisa que nos faz estar na Ação é esse cuidado com a formação 

dos educadores. Por mais que nós tenhamos que buscar o nosso próprio conhecimento, é 

importante que alguém nos dê uma direção. Eu acho que deveria ter mais, porque é 

necessária essa formação continuada Eu acho importante porque a Ação faz uma ligação 

entre os temas. Os temas não são soltos, a Ação faz sempre um link. 

- Você busca outras fontes de formação além daqui? 

- Sim. Pela faculdade, quando eles oferecem. Com as próprias colegas minhas e na 

própria igreja que dá também algumas formações. Eles não dão formação só religiosa, às 

vezes eles debatem alguns temas interessantes voltados para o social, quando eu vejo 

algum curso... 

- Do quê, por exemplo? 

- Estou sempre voltada à questão da educação, a parte de contar histórias, 

brinquedos... Agora mesmo eu fiz um curso na PUC e eu escolhi o tema de (...) porque é 

voltado ao meu trabalho. 

- Você investe na sua formação também fora da Ação? 

- Sim. 

- Mas você faz isto porque acha que a Ação não esteja suprindo? 

- Não. Porque eu quero ampliar o meu conhecimento e até mesmo me adequar às 

atividades com as crianças. Eu sempre acho que a gente tem que aprender um pouco mais, 

não só o que a gente recebe. 

- Como você avalia a sua atuação como educadora social? 



- Eu acho que ainda tenho que melhorar muito, eu ainda não sei muito, eu estou a 

cada dia melhorando e aprendendo. Mas eu acredito que sou uma ótima educadora social. 

Principalmente essa coisa de estabelecer vínculo com as crianças. Eu consigo estabelecer 

esses vínculos. 

- E isso te proporciona o que? 

- Me proporciona ter vontade de ensinar mais, de aprender mais para passar mais 

para eles. 

- Quando você diz que tem essa habilidade de estabelecer vínculos, a na medida 

que você estabelece esses vínculos, isso te ajuda em quê? 

- Como pessoa... me faz pensar melhor nas minhas atitudes como pessoa. 

- Te ajuda no quê na sua atuação pedagógica? 

- Fica muito mais fácil de direcionar o tema, direcionar a atividade quando existe 

esse vínculo. Você ganha a confiança, a amizade do aluno e fica mais fácil de trabalhar. 

Vai haver uma afinidade melhor entre o grupo e entre professor-aluno. Muda muito. 

Quando você tem um aluno que não tem um vínculo com você, dá pra perceber que 

nem tudo o que a gente oferece ele quer fazer. Eu tenho uma aluna, a Camila, que era 

assim. No início do ano eu não estabeleci esse vínculo com ela e ela dizia que não ia fazer 

a atividade.. Quando eu comecei a estabelecer esse vínculo com ela, ela começou a fazer. 

Semana passada ela não queria ir à apresentação para o Antonio Carlos. Eu disse: “ Eu 

gostaria que você fosse, para mim você é importante. Eu acho que você canta bem e toca 

muito bem, mas se você não quiser ir, eu respeito.” Aí ela disse que como eu havia pedido 

ela iria. 

Isso é importante. Estabelecer este vínculo... A criança tem prazer em realizar a 

atividade, então é mais tranqüilo trabalhar. 

- Em que você mais tem facilidade com as crianças? 

- Eu acredito que o brincar com eles. Eu gosto de sentar junto, fazer junto. Eu não 

gosto de apenas ordenar e ficar olhando, eu gosto de brincar junto. Outra coisa que eu 

gosto é de pintar junto, ter o meu quadro... e justamente eu estou tentando desenvolver essa 

habilidade. Então isso me dá prazer. 



Eles percebem a diferença, eles respeitam muito mais o professor que faz junto, do 

que o professor que manda fazer. Isso eu noto. Isso eu aprendo e isso faz com que eu 

consiga trabalhar melhor. 

- E as dificuldades? 

- Com os adolescentes a maior dificuldade é bater de frente. Eu bato muito de 

frente com eles. Quando eles querem impor eu digo que não é assim, porque eu não 

imponho a eles, eu pergunto primeiro. 

Com os menores eu acredito que a maior dificuldade é o limite, porque eles não têm 

limite em casa, então quando eles chegam Aquino projeto eles querem brincar. Não correr 

e pular, mas aquelas brincadeiras de mau gosto, pôr apelido, essa coisa que eu acho que é 

falta de valores, de limites em casa. Isso com os de 7 a 10 anos. 

- Mais alguma dificuldade que você lembre? 

- A questão da paixão pelo gostar de ler e escrever, isso eu acho que eles não têm. 

Isso eu acho muito difícil de trabalhar com eles. 

O que facilitou muito foi o fato de eu gostar de contar histórias e eu vi que isso os 

ajudou a melhorar, mas eu ainda tenho muita dificuldade com alguns, eles escrevem muito 

pouco. Principalmente a escrita, a leitura nem tanto. Quando é um momento de leitura 

livre, todos querem ler. Mas isso quando é livre. Se você diz: “É hora de ler esse texto!”, 

aí já é mais difícil. Principalmente os maiores, os pequenos topam tudo. O adolescente tem 

mais essa dificuldade... Principalmente na hora de escrever. 

- Você acha que isso é difícil ainda pra você trabalhar? 

- É muito difícil. 

- Você pensa em mudar de profissão algum dia? 

- Não. Tanto que quando eu vejo a minha sala... e alguém diz que vai fazer ensino 

fundamental, ou direção, ou coordenação pedagógica... eu falo: “Eu vou escolher um 

desses porque eu tenho que escolher, mas eu não quero sair da sala de aula”. Eu posso 

mudar o público-alvo. 

- Você pensa ser professora em outra instância, em outra condição, sem ser 

educadora? 

- Hoje eu tenho vontade de dar aula de Pedagogia, em ensino superior. Eu tenho 

me preocupado muito a questão da qualidade dessas pessoas que estão entrando em 



Pedagogia dizendo que vão ser professores. Então me preocupa que tipos de professor 

essas pessoas serão.  

É um projeto que eu tenho... ser professora universitária. 

Eu tenho visto agora as professoras que estão se formando na minha sala, e eu já 

to... Eu tenho essa preocupação. 

- Muito boa a nossa conversa! Você quer falar mais alguma coisa do processo de 

formação? 

- Eu sempre tive vontade de escrever um livro. Depois que a gente teve no ano 

passado aquela Formação que falava do “Quem Sou Eu”, eu tenho pensado muito nisso. 

Escrever um livro relacionado à autobiografia, principalmente sobre a minha infância. 

Uma coisa que eu amo muito é falar da minha avó, da vivência que eu tive... eu acho que 

hoje as avós são tão diferentes, elas não brincam, não têm paciência, não contam histórias. 

A minha avó corria muito comigo, contava história. Meu filho fala que não vai casar, eu 

digo que quero ser avó, eu quero contar história para os filhos dele. 

- Então você vai escrever um livro? 

- Estou pensando muito nisso. 

- A partir deste material? Você já começou? Você vai aproveitar? 

- É, eu acho que vou pegar esse gancho da Formação. Pra mim tem sido muito 

importante... desde que eu entrei na Ação... 

- Não tem nenhuma crítica, um comentário, uma sugestão? 

- Não. A minha maior crítica não é nem em relação à Formação da Ação... é em 

relação aos educadores que vem com uma formação de escolas tão fracas. Me deixa muito 

triste. 

Alguns acham que a Formação é importante, mas poderia ser só meio período. Eu 

já não concordo porque é muita coisa boa pra a gente aprender, e... me deixa muito triste 

ver que alguns não dão valor, não têm paciência para ouvir e isso pra mim é chato. Por 

isso que eu falo que quero ser professora universitária, e é nesse sentido. 

Uma coisa que eu pensei, Bel... essa coisa da Pedagogia da Presença.... Trabalhar 

essa coisa da afetividade com o aluno. Porque a psicologia fala um pouco que é 

importante a afetividade, mas ela não diz que essa atividade do professor é importante, 

criar esse vínculo professor-aluno. Eu acredito que se nas faculdades tivesse um pouco 



disso... eu quase falei com o professor Antonio Carlos, quase perguntei por que ele não 

investe um pouco nisso. Os professores estão saindo muito crus nesse sentido, eles acham 

que uma sala de aula é só autuar os meninos, dar aula e pronto. Então é uma coisa que 

poderia ser uma matéria da faculdade. Eu to pensando em fazer meu TCC sobre 

Pedagogia da Presença. 

- Muito bem Lu. Obrigada pelo seu depoimento. Foi ótimo! 


