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  - Eu queria começar nossa conversa você me contando as principais lembranças 

que te marcaram a sua história de vida na infância. 

 

- Brinquei muito, foi muito bom, brincar de boneca, de fazer roupas de bonecas, até 

os nove anos... Eu tinha máquina de costura, queria fazer as roupas. 

Meu irmão mais próximo de mim é o irmão caçula, tinha brincadeiras em comum 

com ele. Soltar pipas... Esses dois lados eu brinquei de bonecas até os quinze anos, dia que 

fiquei menstruada pela primeira vez. 

Fazia atividades, tinha uma casa... era muito engraçado... tínhamos muito livros em 

casa. Foi uma infância muito gostosa. 

Era mais velha não brincava de bonecas, tinha uma outra vivência. 

Minha mãe permitiu... imagina isto, tirar todas as roupas do armário fazer casinha de 

bonecas roupas de bonecas...  

Era muito engraçado quando não tinha ninguém para brincar eu não me importava ia 

para o fundo da casa e brincava de auditório, sem ninguém, tinha microfone, salto alto ... 

achava aquilo o máximo... eu fazia peruca... adorava mesmo. 

Minha mãe dividia as tarefas de casa, como eu era a menor de casa eu varria a casa e 

tirava o pó...As meninas eram mais velhas e lavavam louças, limpavam o banheiro... todo 

mundo ajudava...meu irmão ... também ela não trabalhava fora, hoje ela trabalha. 

Ela acompanhava a escola. Como eu sabia fazer roupas de bonecas eu vendia roupas para 

as colegas, minha mãe era costureira... ela me deu a máquina, eu aprendi de olhar, sempre 

prestava muito atenção. 

Vendia bem, era uma gracinha... as meninas gostavam, as mães encomendavam 

Casa; a minha casa era muito legal, era uma casa muito grande... e o pessoal da escola 

gostava muito de ir lá para poder brincar   

Eu dormia com minhas irmãs 

A gente sempre encontrava aos domingos, todo mundo junto, meu pai trabalhava e 

perguntava como foi a semana, eu levava bronca de brincar com os meninos da escola... 

minha  



Todo mundo presente... todo mundo sentava pra comer e falava 

Hoje em dia todo mundo perdeu isso... devido ao tempo todo mundo seguro 

Tinha um cuidado de saber como estávamos 

A história que me marcou. Na terceira série tive uma professora preconceituosa e eu sofri 

o ano todo sempre era a última da fila. Chegou um dia que não queria ir mais à escola. 

Não devo xingar minha colega, na verdade eles que me xingavam...Xingavam tinha uma 

personagem na novela acho que chamava Perpétua. Minha mãe foi na diretoria foi em 

setembro. Eu e essa colega.Eu gostava de um menino e a professora sabia disso. 

Ela fez um casamento desse menino com a Silvana, foi mais pra me ferir... o bolo caiu... eu 

não voltei mais este ano 

A professora do ano seguinte disse:  psicóloga... não queria voltar pra escola. 

Tinha uma coisinha que ela fazia pra me deixar triste, tinha nota vermelha e ela escrevia 

colou eu não colava, sempre tinha uma coisinha, desestimular que ela fazia na minha 

fileira ninguém sentava, só eu e a Vanessa. 

 Pra se ter uma idéia como é que foi a estrutura da minha mãe que me ajudou muito a 

superar tudo isso, por que a outra colega Vanessa continuou na escola e quando estava no 

primeiro ano do magistério descobri que ela se matou  

Ela e uma criança que ela tinha, E a carta quando surgiu, ela tinha deixado uma carta 

Pra ela que foi tão difícil por ser preta e ser normal, a filha dela contraiu o vírus da AIDS, 

isso foi em 94 e ela se matou e matou a criança, e ela deixou isso escrito. 

Que pra ela que era normal e era preta foi difícil, imagina a filha dela preta e com AIDS 

como seria? 

Tanto é que depois no primeiro ano do magistério eu procurei uma psicóloga pra ver se eu 

queria fazer o magistério por mim, por que eu gostava muito de moda, falava que queria 

fazer moda, ser estilista ou queria fazer por isso que eu passei. Para que quero fazer o 

magistério? Pra fazer o mesmo que fizeram comigo?  

Descobri que na verdade não era... queria ser professora, continuar atuando. Tentamos 

depois abrir um processo... naquela época não tinha tudo que hoje tem com relação a 

questão racial,minha mãe chegava a conversar com a professora e ela negava e depois 

quando voltava pra mim era pior, nunca era gostoso... 



Às vezes eu omitia algumas coisas para que minha mãe não fosse à escola e depois a 

professora não brigasse comigo, por que ela escutava. Minha mãe é branca ela sempre 

achava que ela era minha tia, meu pai que é negro, isso aconteceu na minha infância é 

uma coisa que me marcou... os meninos da escola ...queria também xingar lá fora ...minha 

mãe... e só eu passei por isso, minhas irmãs são mais claras que eu, tem um tom de pele 

mais clara, meu pai é negro e os pais dele também são negros, brasileiros da Bahia. Minha 

mãe também é da Bahia, mas ela é clara e seus pais também são brancos. 

Casar com meu pai foi muito difícil por que a família... dez anos para casar com ele e 

quando engravidou...foram dois episódios na minha vida, na infância. 

- Problemas de discriminação racial na escola você só teve esse ano com essa 

professora e com os colegas? 

Depois não tive mais, pra mim essa coisa de aceitar a cor pra mim depois não era 

difícil, tinha consciência da minha cor, se o meu cabelo era duro, coisas assim e não me 

atrapalhou. 

Nunca olhei para o espelho e falei agora quero ser branca, tem que me aceitar do jeito que 

eu sou, acho que pela própria história da minha mãe, ela me contou que minha avó não 

gostava, ela demorou muito para nos aceitar como netos dela, já teve isso na família. 

Sempre gostei muito do tom de pele que eu tenho, ser como sou... marcante, foi uma figura 

essencial mesmo 

 

- Como era a condição social? 

 

Era muito boa, engraçado por que eu morava numa casa boa, o pessoal falava “tem muito 

dinheiro”, era uma casa muito bonita, bacana, as condições eram boas nessa época, só 

meu pai trabalhava e já era o suficiente, meu pai sempre foi pintor de parede. Nós 

tínhamos dinheiro o suficiente para viver, viajávamos todo final de ano para a casa dos 

meus avós na Bahia. 

 

- E quanto à cultura e o lazer na infância? 

 



- Minha mãe tinha mais... do que meu pai, lembro que uma vez fomos ao teatro, 

assistir a peça Carmen no teatro Municipal, meu pai brigou muito... minha mãe sempre 

gostou muito, isso para ela era muito importante... meu primeiro livro, foi muito 

engraçado, tínhamos os livros corriqueiros, minha mãe sempre contou historinhas a noite, 

eu gostava do Soldadinho de Chumbo. Engraçado que quando fiz terapia descobri por que 

gostava tanto dessa história, é por que ele tem uma perna só e ele é apaixonado pela 

bailarina que também aparece com uma perna só. Todos os dias eu queria escutar essa 

história, e ela comprou os disquinhos e eu queria aquela história sempre, eu lembro que 

arranhou e eu queria... essa preocupação. 

Eu lembro quando ela me deu o primeiro livro, foi em 93, Nelson Mandela A luta é minha 

vida, coisa assim, foi o livro mais forte que eu li, acho que eu tinha nove para dez anos, foi 

assim que passou a coisa da 3ª série, foi um livro que gostei muito, queria saber sobre esse 

cara,  quem era ... preocupação... de raça e cor... as pessoas com isso, tentei ter essa 

preocupação também. Minha mãe sempre estimulou muito, incentivava a ler, ir ao cinema, 

nos levava, apesar de meu pai não gostar muito, ele não ia, as vezes nem levava... teatro... 

minhas irmãs já estavam mais crescidas. Minha mãe fez assinatura de jornal quando eu 

tinha 11 anos por que não gostava de televisão, ela tinha esse cuidado, não sei se era só 

comigo, acho que ela tentava agradar cada um dentro do que cada um gostava. 

 

- A qualidade das relações familiares, era boa? 

 

- Eram boas, tinha diálogo, meu pai conversava, não tanto, ele chegava muito 

cansado ou outras coisas, mas minha mãe era muito presente, fazia muito bem o seu papel 

sempre com um cuidado muito grande... essa coisa sempre teve, eu acho que a qualidade 

de diálogo bom... tudo que a gente fazia meu pai ficava sabendo... quando acontecia 

alguma coisa mais importante ele contava a noite. Apesar de não estar durante o dia 

acompanhava a nossa educação. 

 

- E as questões morais, como eram tratadas? 

 



- Essas questões de valores e princípios éticos sempre tivemos muito, meu pai 

sempre tem uma história para contar sobre algum valor moral, as chamadas dele eram 

contando histórias, minha mãe falava, falava, ele chegava com uma história e pronto, tanto 

que eu sempre admirava essa coisa, com um cordel ele sempre tinha na ponta da língua 

para contar, ele contava o Pavão Misterioso, um cordel que ele tinha com fundo moral, era 

a forma que ele tinha de falar conosco de uma coisa que achava bacana ou alguns 

princípios, a partir de uma história, de um cordel... eu tenho até hoje comigo, depois eu 

gostava de ler e descobrir como foi... tal livro... como foi tal cordel. Minha mãe sempre 

falou o que era bacana e o que não era. 

Eu tiro por essa questão da escola, ela sempre falava que tinha que respeitar professora, 

as vezes ela achava que o problema era eu e não a professora, tinha que respeitar a 

professora, falar que tal colega não deixou você brincar... mesmo sabendo que eu não 

tinha feito, ela queria muito que eu respeitasse ... muito com os meninos... falar o que não 

pode fazer, conversou sobre sexo conosco muito cedo, tinha essa preocupação, apesar de 

ela ser fechada para isso, quando ela contou foi muito engraçado, desse cuidado, “eu 

quero contar, quero que você saiba”, e meu pai também, desde falar o importante é 

trabalhar, não tem que esperar as coisas, aquelas coisas de respeitar, de se colocar no seu 

lugar, de entender os outros, deixar os outros falarem, escutar mais, coisas assim. Eu era 

muito faladeira... para mim foi muito importante, também para meus irmão também foi, 

cada um entendeu isso de forma uma diferente.  Às vezes eu digo: "isso eu não faria” 

quando vejo um irmão fazendo algo. Não faria isso por que é algo que não foi passado 

para nós... 

 

- E sobre a afetividade entre vocês? 

 

-Era muito carinho, foi muito bom, desde deitar junto, (sair) de casa junto... as 

vezes ia tomar banho no nosso banheiro e depois eles passavam e cada um ficava um 

pouco, contavam... eu lembro que eu queria que ninguém contasse para eles que eu já era 

uma moça, eu não queria contar que já era uma moça, eu queria continuar brincando. 

Tinha essa coisa de deitar junto, fazer carinho, minha mãe também. Se ficava doente 

levava café na cama, umas coisas muito boas, que lembro com saudade, eu falo “não 



quero crescer”. Foi muito bom, muito gostoso, tem que lembrar e vivenciar. Engraçado 

que todo mundo nos via como referência por causa dessas coisinhas. Mesmo na rua tinha 

essa coisa de parar e fazer carinho ... essas coisas foram presente e absorviam, eu acho 

que me encho de orgulho até hoje quando alguém comenta alguma coisa da minha família   

nesses sentidos mesmo 

 

- Com outros irmãos, tios... 

 - Minha mãe sempre esteve muito próxima para não deixar que outras coisas 

interferissem. Às vezes eu tinha a impressão que ao entrar em minha casa tinha uma estufa 

que nada chegava até lá, de ser muito bom, a convivência com todo mundo, mesmo aquelas 

brigas entre irmãos que eram gostosas de se ter, as brincadeiras. 

 

- Havia um controle por parte da sua mãe, que acompanhava mais de perto a 

educação de vocês, na questão da socialização de vocês, com quem brincar, com quem não 

brincar? 

 

-Nunca se preocupou, tanto que eu brincava com os meninos na rua e ela não via 

problema nisso, brincar com menino ou não brincar. 

Minha irmã do meio ...está brincando com menino, mesmo quando brincava com os 

meninos na escola ela queria contar para minha mãe, ela queria muito acompanhar minha 

vida, não sei se era por carinho ou por cuidado ou só para irritar mesmo. Mas, nunca teve 

problema nenhum. Quando brincava na rua, escureceu, a gente já sabia, tinha que voltar 

para casa, por que era muito perigoso, e tinha muitas crianças que brincavam na rua, era 

uma rua com muitas crianças, e em casa também não tinha...as vezes era mais as minhas 

irmãs: “para de brincar agora que eu quero escutar música”. Minha mãe não tanto. 

 

- Teve algum momento de desestabilização familiar, questão de morte, separação? 

 

- Teve um momento que era para ter mas não teve. Minha mãe foi uma super mãe 

mesmo. Meu pai teve uma amante, ele começou a beber muito, a gastar muito dinheiro. Ele 

contou para minha mãe a moça ligou em casa... 



Minha mãe foi extremamente cuidadosa para contar para nós, nós éramos crianças. Eu 

lembro que uma vez nós ficamos com meus padrinhos, por que ela foi lá tentar resolver, 

meu pai tinha bebido muito, quebrado um bar e meus padrinhos vieram para cá cuidar da 

gente, e ele depois contou o que aconteceu, o que estava acontecendo... continuar 

respeitando... 

Não sei se eu teria esse cuidado ou se reagiria da mesma forma. Mas, ela não ocultou de 

nós o que estava acontecendo. ... vamos parar, continuar junto... ele tomava muito cuidado 

para não desrespeitar mesmo. Ele fez uma coisa que não boa, isso deixou claro, não foi 

bom, não é bom para nós, não é bom para as pessoas, mas quero que vocês continuem 

respeitando que é o pai de vocês.  

Não sei se eu faria a mesma coisa, se contaria. 

Eles se entenderam, demorou mais um ano... tinha contratempos as vezes em casa... nunca 

brigavam na nossa frente, sempre no quarto, e ela contava depois...  sabíamos se eles 

estavam brigando. Minha mãe sempre acreditou muito que... não sei se era isso, mesmo 

porque eu nunca perguntei isso para ela, eu cresci na família com todo mundo junto...ela 

tomava um cuidado muito grande, eu sei que ela contou o que estava acontecendo e tomou 

cuidado ao longo do tempo também, ela podia não estar nem aí mais, já que ele está com 

outra pessoa então eu não quero mais saber dele, continuou o mesmo ritmo em casa, 

aconteceu isso... Meu pai parou de beber e depois de um tempo separou dessa moça. 

Nunca via minha mãe jogar na cara “você bebeu, você tinha outra pessoa” isso foi muito 

bom, vamos continuar...Eu tenho minha mãe de modo muito especial em toda a minha vida, 

de todos os tipos, desde os carinhos às broncas, a exemplos, até hoje... 

 

- O seu pai tinha o hábito de ler em casa? 

 

- O meu pai tinha essa questão do cordel, ele lia, ele recebia... e gostava de falar 

muito do cordel depois, de declamar, e isso sempre me encheu os olhos, sempre gostei 

muito de ouvir de ver ele falando. Acho que isso que me despertou para a leitura. 

 

 - Literatura de cordel sempre havia em casa? 

 



- Havia, e eu sempre gostava de sentar e escutar também... tinha as histórias que 

ele contava, que meu avô contou... e minha mãe também contava as histórias clássicas 

como Os 3 porquinhos, Cinderela, e ela fazia sempre um paralelo com as questões de 

valores..... minhas irmãs não gostavam tanto de ler, até hoje,.... eu gosto muito... de uma 

forma diferente, eu acho que consegui pegar tudo isso... uma Polyana da vida ou não... 

forma positiva... quero o mesmo para a minha vida...’ sua mãe agiu certo’, não, não agiu, 

cada uma idéia diferente de que não foi a melhor forma... com relação... do  meu pai... mas 

a leitura... teve poucos livros. 

 

 - A que você atribui o seu gosto pela leitura já que não tinha um acervo tão grande, foi a 

influência do seu pai. 

 

- Sim, por que sempre me encantava e gostava de imaginar... me permitia isso...por 

isso que... tinha que ter um acervo... pra mim já não foi necessário, lembro que sentava e 

escutava... eu imaginava me colocar em outro lugar, meu pai contava muito a história de 

Lampião e Maria Bonita, foram umas coisas que ficaram, depois quando eu comecei a 

trabalhar com quatorze anos, minha mãe permitia que comprasse livros, tem que trabalhar 

para pagar, mas se você quer pode comprar livros, de lá para cá fui comprando, pegando 

livros na biblioteca... 

 

-  Você falou sobre o jornal, foi uma iniciativa sua? 

 

- Da minha mãe... gostávamos de televisão, ver novela... de que era legal saber o 

que estava acontecendo lá fora, e ela deu a idéia de assinar o jornal. Eu era a primeira 

que mexia no jornal. A assinatura não foi para ele ou para outra irmã, foi para mim, era o 

Jornal da Tarde. Eu tinha de nove para dez anos e para mim foi legal e revistas e gibi ela 

sempre permitia comprar. 

 

- Seus pais liam em casa? 

 

- Meu pai ???????, minha mãe não, acho que pelas atividades...história... 



 

- Seus pais não tinham o hábito de ler na frente de vocês, de pegar um livro... 

 

- Só meu pai, ele fazia isso por ele, ele pegava um cordel, mas não era para a gente 

era para ele. 

 

- E o acompanhamento escolar, você falou que era mais sua mãe. 

- Era minha mãe, ela que ia e fazia questão mesmo de ir às reuniões, acompanhava 

as lições de casa minhas e da Magnólia... do que da minha mãe. Até hoje minha mãe é 

sossegada para dar uma bronca, chamar atenção, a Magnólia já era mais brava, tinha que 

chegar da escola e já fazer a lição, quando não queria fazer ela que brigava... 

 

- Como era a reação da sua mãe se você não tivesse tendo um bom rendimento 

escolar ou seu desempenho escolar? 

 

- Nós éramos bons alunos em notas e disciplina. Teve uma única vez na terceira 

série, foi na prova que a professora falou que colei e lembro que da escola para casa era 

uma descida e uma subida e ela viu a nota, era de ciências, e nós fomos todo o caminho de 

casa sem que ela falasse nada e em casa também não falou nada, e aquilo para mim doeu, 

foi a única vez que vi minha mãe muda, foi com esta situação, como se tivesse colado, 

tivesse ficado com nota vermelha e ter notas boas nos outros bimestres, foi uma coisa que 

vi que  magoou ela. 

 

- A reação dela era de não haver castigo... 

 

- Era muito mesmo para conversar e nesse dia ela calou. Ela contou para meu pai e 

depois ele comentou, sentou comigo na mesma noite em um banco no jardim de casa e 

conversou “sua mãe esta muito triste, o que está acontecendo”. Ele acompanhou minha 

mãe em uma visita à diretora, para falar dessa nota e da postura da professora. Foi a 

única vez que ele teve uma interferência. Lembro também que nessa mesma semana 



tínhamos uma apresentação da festa junina e ele foi, ele nunca ia, e nunca mais foi. Ele 

nunca teve paciência de acompanhar isso, só desta vez... 

Com minha mãe não tinha nem essa coisa de premiação, passou de ano vai ter tal coisa, 

nunca escutei isso, se tirar nota boa vai ter alguma coisa, isso nunca teve. 

 

- Assim como não tinha uma forte repressão... 

 

Era como se fosse obrigação, eu sempre via isso, era uma obrigação minha de ir bem de 

tentar acompanhar, por que não tinha nada mais para fazer. Não tinha a coisa de ter que 

fazer outras coisas não dá para estudar. Eles contavam muito que na época que estudavam 

tinham que trabalhar na roça... café, os dois fizeram isso. Meu pai contava essas coisas. 

Então eu me sentia na obrigação. Não tinha outras coisas para fazer, com outras pessoas 

me chamando a atenção falando... para mim ficou muito forte. 

 

- Geralmente para sua mãe qual era o discurso em relação à escola? 

 

- Era muito positivo. Que era o melhor caminho, que tinha que estudar, que era 

importante, poderíamos alcançar mais coisas do que eles alcançaram... 

Greve a escola... meus primos falavam que tínhamos que ir para escola particular, a 

pública é difícil com as greves... não era necessária. E ela sempre acompanhava, o que 

podia ajudar, ajudava, na escola, nas festas ... posso ajudar na festa, fiquei muito próxima 

de todas as professoras... 

 

- E as escolas que você passou com relação ... a própria qualidade do ensino. Como 

você avalia. Qual a lembrança que tem dessas escolas? 

 

- O ensino fundamental 1 e 2 fiz na mesma escola que era próxima de casa e sempre 

gostava muito, era bom, achava que o ensino estava dentro do esperado... tive bons 

professores que marcaram... Tem uma coisa que é muito legal, eu não via a hora de fazer a 

sexta série para ter OSPB. Achava o máximo ver minhas irmãs contando histórias de 

política. Eu adorava fazer os trabalhos dessa matéria... no meio do ano mudou para 



Educação Moral e Cívica, eu também adorava e achava o máximo. Foi muito importante 

esta disciplina e essa professora... 

 

- Essa era a disciplina que você gostava? 

 

- Eu gostava de ver minha irmã fazer trabalho, comentando. Eu não via a hora de 

chegar na sexta série, de ter esta disciplina. Quando eu mudei da quarta para a quinta 

série, minha mãe me levou, ela nunca levava, desde a pré-escola eu ia sozinha, a escola 

era ao lado de casa. Eu fui a única que fiz o pré numa ONG... meus outros irmãos fizeram 

o pré numa escola particular... Quando fui pra 5ª série minha mãe me levou para a escola 

e explicou que agora seria diferente, teria mais professores... eu lembro que tinha muitas 

crianças e ela entrou no pátio, mãe tinha só ela... muito, foi muito bom... 

 

- Você gostava de ir para a escola? 

 

Muito, no pré eu estranhei por não ir para a mesma escola que meus irmãos, nós 

chegamos da Bahia, moramos lá dois anos, e a escola não tinha vaga, estava super lotada 

e tinha na... da Toca, que era perto de casa, só tinha a avenida para atravessar e minha 

mãe me matriculou lá. E só fiquei frustrada de não ter ido à mesma escola que meus 

irmãos, por que eles falavam muito de uma professora alegre e eu queria conhecer, eu 

queria saber quem era essa professora. Na adolescência eu acabei conhecendo, ela voltou 

para o bairro, e eu conheci essa figura que me marcou a infância e tive contato com ela em 

outro espaço... 

 

- O que você mais gostava na escola? 

 

Como o PT era muito presente e as professoras eram militantes nós tínhamos... e achava 

isso muito legal de ver um político falando e os colegas eram muito bacanas, e era num 

espaço que eu nunca tinha ido, bem no finalzão tinha uma favela próxima, e eu me ligava 

nas construções. Eu gostava da escola que era muito colorida... e sentar na mesa com todo 

mundo junto, não tinha mesa separada era todo mundo num grande balcão, isso era 



diferente e gostava e da professora. E depois da 1ª a 4ª série gostava muito da questão de 

ter essas disciplinas separadas que não tinha na pré-escola, de ter um livro...eu sempre 

gostei muito e depois da 5ª a 8ª era OSPB, gostava de História e Geografia, foram as duas 

disciplinas que adorava e Literatura.  

 

- Tinha alguma coisa que não gostava na escola? Nas escolas por onde você 

passou? 

 

Eu lembro que a Magnólia não gostava da pré-escola porque o pátio era chão de barro e 

aquilo me encantava. Até na 3ª série no episódio de não querer voltar para a escola e era 

mais medo da professora do que alguma coisa... por que eu sempre gostei muito. Acho que 

de escutar meus pais falando que era por lá que começava uma vida legal, decente, eu 

queria saber que vida era essa que tinha lá dentro... Não tinha uma coisa que não gostava.  

 

- Teve uma coisa que você não gostou foi a situação que você passou, mas isso  

aconteceu na 3ª série. E os outros professores?  

Você falou dessa professora que teve essa postura de discriminação, tiveram outros 

professores que  marcaram na sua história de vida escolar? 

 

- No magistério também foi muito legal, teve essa diferença de que eu fiz cada ano 

numa escola. Isso para mim foi muito rico, desde as disciplinas, o contato com os colegas 

em escolas diferentes, etc. Uma coisa que não gostei de ter feito estas mudanças é que as 

vezes eu encontro alguém e pergunta: “ você lembra de “fulano”, não, não lembro”, por 

que não era na mesma época e não era na mesma escola. Eu não tive amigos em comum 

nestes quatro anos de magistério... de vivências diferentes... 

 

- Você passou por quatro escolas?Qual foi  o motivo? 

 

- No primeiro, que gostava, houve uma mudança da legislação estadual e acabou o 

magistério. Eu lembro que tive que fazer o vestibulinho no... de Melo, por que podia ter 

optado pelo Kennedy que não tinha vestibulinho, mas eu queria fazer lá por que achava a 



escola bonita, o caminho eu achava muito legal e queria fazer num lugar diferente num 

bairro diferente, que era na Vila Sonia, eu fiquei muito feliz por que fui aprovada em 

terceiro lugar no vestibulinho e não fiz cursinho, minha mãe falava que não ia conseguir, 

outras pessoas também falavam que ia ser difícil, que era uma escola muito legal e fui a 

terceira colocada. Gostei muito, ver meu nome lá na... foi muito importante, valeu a pena 

esses nove anos na escola. Por que eu não estudei e pensei que não era possível ter ficado 

tanto tempo na escola e não ter aprendido nada para fazer uma prova. Depois eu gostei 

muito da escola, lógico o Estado... você não ter que mudar, fiquei muito triste, aí eu mudei 

e quando chegou no ... tive que fazer adaptação por que o primeiro ano não era igual e a 

partir daí falei que faria cada ano estudaria em escolas diferentes, foi quando fiz no .... e 

mudei para o ... que era em Taboão da Serra e mudei para o Kennedy. Lembro que cada 

ano tinha que contar uma história diferente, eles não aceitavam transferência, tinha que 

contar história que estava mudando, etc. Foi muito bom, por que foram ... diferentes, 

situações diferentes, lugares diferentes e pessoas muito diferentes, apesar de estar na área 

de educação... que conheci, desde uma ótima professora de literatura e uma professora 

relapsa, uma professora que nunca lia de uma escola para outra. Essas coisas foram 

legais. E as adaptações que gostava de fazer em outro horário. As adaptações tinham que 

ser feitas ou numa turma diferente em horário diferente ou num horário especial, a 

professora vinha especialmente para dar aquela matéria. A cada ano tinha, ás vezes, 

catorze matérias, por que eram oito... quando fui para o Kennedy a grade não bateu e tive 

7 matérias a mais para fazer. Eu ficava a tarde e a noite estudando. 

 

- Você estava falando que... eu não vou ficar com criança toda a minha vida, vou 

ficar só um ano... 

 

- Isso também foi muito legal, o desapego. Eu não podia nem me apegar a escola, 

era responsabilidade minha, eu não podia nem me apegar as pessoas... nem ao lugar, não 

me arrependo de ter feito isto. 

 

I -Você foi buscando em cada escola o que tinha de melhor? 

 



- Eu só quis estudar no Kennedy por que escutava as pessoas falarem dele, eu tinha 

uma colega que estudamos juntas na 1ª série que falava que nunca ia ser professora e ela 

fazia magistério lá e queria revê-la, estudarmos juntas novamente. Na primeira série foi 

muito engraçado por que fizemos a prova de (re) classificação... e foi quando conheci 

outras pessoas também. ... de não ter história em comum com as pessoas......até tive com 

algumas meninas especiais. 

 

 - Mais alguma professora? 

 

- Eu tinha um professor de Matemática que nós trocávamos livros, ele gostava 

muito de ler. Esse professor me marcou por isso, por gostar de ler. Teve um outro 

professor de Matemática que me marcou, ele parecia que era mágico, falava com uma voz 

muito gostosa e eu ficava encantada, fazia questão dele vir na minha mesa.... e ele era 

muito sério também, e isso me provocava a querer... Depois no Kennedy teve a professora 

Maria Luiza que tive a oportunidade de revê-la agora em 2005, ela foi minha professora 

de Didática, eu gostava muito dela por ser muito dinâmica na ...sala de aula...sala de aula 

muito pequena era de 30 a 40 alunos. Depois na Faculdade tive a professora Maria 

Helena, de Português, que me marcou muito por que ela sempre me cobrava a parte... 

pedia a parte pra mim, teve um dia que ela falou...ela sabia que eu poderia oferecer mais e 

aí criou um vínculo de amizade nestes três anos. 

Também a professora de Literatura Inglesa, gostávamos do mesmo autor que era o 

Benjamin... acho que o livro permeou toda a minha vida...saber que poderia através do 

livro...... eu acho que soube passar pela terceira série de uma forma positiva, se fosse hoje 

não sei se seria da mesma forma.... ou trabalhei muito bem isso, minha mãe me ajudou.... o 

livro foi um mecanismo que me aproximou das pessoas... 

 

- Tinha bastante amigos ....? 

 

- Muitos, muitos amigos... quando eu via que a pessoa me perseguia eu já não 

gostava de ficar próximo dele, tinha que ser amigo mesmo não podia ter outras  intenções, 

namoro... tinha muitos amigos. Na 8ª série... tinha um grupo que nós éramos muito 



próximos, nós cabulávamos aula para....acha o cúmulo, como podia fazer isso e depois eu 

contava para minha mãe, que era pior ainda. 

 

- E outros agentes escolares, houve algum que marcou?Coordenador, diretor... 

 

- A diretora era uma pessoa muito legal, muito severa, mas que se aproximou de 

mim, naquele caso, naquele momento, depois eu me afastei. Eu nunca gostei que as 

pessoas soubessem. Essa história eu não conto para todo mundo, antes era por que não 

estava sanado, eu chorava, hoje .para que as pessoas não me vejam com o olhar de 

cuidado... teve uma coisa na infância ... lembrando a todo momento o que aconteceu na 

terceira série, por isso que acho que é marcante em minha vida. Depois teve outra 

Diretora, eu lembro que ela era muito magra e alta e achava isso má? E eu gostei dela por 

causa disso... eu lembro que no primeiro ano de magistério, no dia do meu aniversário a 

escola fechou para o meu aniversário eu cheguei e disseram que a diretora queria falar 

comigo no anfiteatro e estava toda a escola lá, para comemorar meu aniversário. Foi uma 

coisa que me marcou muito, eu estava naquilo de fazer terapia para saber se era isso que 

queria e chegar lá... isso foi de 14 para 15 anos, isso mexeu muito, e até hoje me marca, foi 

uma história...desde a diretora, a bedel todo mundo lá cantando parabéns...minha mãe 

sabia... para mim foi muito importante e isso veio como resposta na decisão de fazer 

magistério, é esse o caminho, veio como uma resposta eu estava naquela ânsia, será que é 

isso, será que não é....nunca tive nem medo nem receio de me aproximar de diretora, na 

Faculdade a coordenadora do curso de Letras era a Kátia era muito próximo, de sentar e 

conversar sobre coisa que não concordava, que achava legal,... sabia que era possível e 

que vale a pena, que tinha que ser por aí. 

 

- Você começou a trabalhar com 13 para 14 anos com que? 

 

- Eu era instrutora de datilografia. Eu fiz um curso de datilografia na Ação 

Comunitária e no mesmo ano precisava...que era uma ONG também eu fui para lá e 

trabalhava num horário diferente da escola, estudava de manhã e trabalhava a tarde, foi 

muito legal por que tinha umas pessoas que eram mais velhas, naquela época fazer 



datilografia...eu fiz datilografia na Ação, depois, tinha um rapaz que era o Fabio e 

trabalhava junto com a Cecília que fez o curso comigo lá e disse que teria uma vaga, na 

Ação, em janeiro, eu vim e conversei com a Helena. Eu comecei a trabalhar na Ação com 

dezesseis, dezessete anos como educadora social, no primeiro ano não fui registrada ... 

tinha muito gente....  depois fiz a entrevista com a... 

 

- Você trabalha hoje na escola como eventual e no CEU do Campo Limpo e aqui... 

 

- Agora estou na EMEI, fiquei um tempo na CEI... no primeiro dia eu fiquei numa 

sala que tinha crianças de dois anos e tinha que trocar as crianças eu dei um grito e a 

Diretora veio correndo... não quero ficar trocando criança, apesar de entender que não 

era mais ....contar história... eu falava que queria exoneração ...não posso ficar medíocre 

comigo mesmo, ficar num lugar... posso fazer o melhor... eu lembro que comecei a orar 

muito, na época que fui pedir a exoneração, um recurso que havia feito em 98 foi 

prorrogado e me chamaram. Agora estou em sala de alunos de quatro a cinco anos em 

EMEI. 

 

- Eu queria que gente explorasse mais sua identidade profissional: Como você acha 

que escolheu essa profissão de educadora social? Ou foi uma decorrência... 

 

- Foram duas coisas, eu queria fazer duas coisas, primeiro ser estilista e ser 

professora, eu tinha que ser professora para não trair meu sonho de criança, desde 

criança eu queria ser professora, depois de tudo isso que aconteceu, quando fazia 

magistério e terapia,... meu sonho de criança ou porque aconteceu tudo isso comigo aí vi 

que queria ser professora desde criança mesmo.  

 

- Brincava de escolinha também? 

 

- Brincava, não com freqüência ... quando lia para as bonecas eu estava brincando 

de escolinha... eu tenho que fazer moda por que quando criança disse que faria, .... 



pequeno você fala: quero fazer tal coisa e as vezes você não faz por que é mais 

rentável???... 

 

- Você queria ser professora e porque Educadora Social? 

 

Quando meus irmãos fizeram a pré-escola, lembro que tinha muito bilhetinho pedindo tal 

coisa, cobrando tal coisa, quando eu fiz a pré escola... não existia essas coisas, eu lembro 

que a professora tinha um perfil diferente....mas lá me deixou muito feliz... eu sempre a via 

como diferente, sabia que ela recebia muito pouco, por que a gente não pagava, digo que 

ela recebia pouco porque eu não pagava à ela, minha mãe pagava e achava que ganhava 

muito pouco e ela era muito boa, gostava muito de tudo que ela fazia, desde uma coisa que 

ela fazia diferente... é meu, comprei... desde os materiais diferentes que ela trazia a postura 

mesmo, as vivências, etc. Quando cresci e descobri ... diferente não só na postura na 

escola de cobrança, material, mas por ela ser uma educadora social eu quis muito, tanto 

que quando surgiu essa vaga de trabalhar nesta instituição pré primária, tinha uma outra 

coisa para trabalhar no escritório mas eu não me via, eu dizia que queria ser educadora 

social, nem era educadora social na época tinha outro nome era agente comunitário por 

que não tinha vínculo empregatício, depois quando chegou aqui continuei. Eu lembro que 

tinha uma resistência muito grande que eu nunca queria prestar concurso por que queria 

continuar nessa área e estar mais próximo da comunidade, uma coisa que na pré escola 

tinha, a família era muito presente lá e sem cobrar nada, eu achava isso muito legal... fazer 

na pré escola com as minhas irmãs... tinha que contribuir com dinheiro para poder estudar 

lá e como ela estava lá na pré escola comigo ... eu não via dinheiro passando pela minha 

mão ou na mochila ou envelope  ....   que minha irmã tinha... meus irmão... tiveram isso. 

Isso foi um fator muito importante para mim, ter tido esta pré-escola, acho que se não 

tivesse tido esta vivência lá e também dentro da minha casa, em dois espaços educacionais 

diferentes pode ser que não teria surgido, essa preocupação de ajudar o próximo, acho que 

é mais fácil na educadora social... a impressão que eu tenho é que quem procura uma 

instituição diferente... procura diferente de uma escola institucional. O caráter é diferente. 

 

- Você atribui essa escolha ao contato que teve com a ONG lá na pré-escola? 



 

- Sim e a professora foi maravilhosa, lembro um dia que ela fez um passeio para a 

casa dela... e era só por que a gente não tinha dinheiro, para não precisar pedir dinheiro 

para os pais... instituição...então fomos para a casa dela, a mãe dela fez um bolo... foi 

muito gostoso ir para a casa da professora ... como um dia de passeio... achei o máximo...    

                                                                                                                                                                                  

- Pensando no processo de formação que a Ação Comunitária oferece, vocês estão 

aqui dentro de um processo continuo de formação, como você avalia esse processo de 

formação que a ONG oferece? 

 

- Você já leu o Jornal Crescer deste mês? Tem lá sobre as  tarefas pedagógicas. 

Nós temos essa questão da formação, como é que é?... eu faço questão de participar, de 

vir... muito grande... esses mecanismos, as vezes o professor cobra e fala “queria fazer tal 

coisa, etc.” e não se tem isso no Estado, pensando isso no Estado, na Prefeitura já tem 

grupo de estudo, quando você vê... é muito importante, é o momento que eu vou estar em 

contato com as outras educadoras... diferente da minha...e vou ter contato com 

experiências novas, conhecimentos diferenciados que me enriquecem muito, então desde eu 

falar com educadora no banheiro, por encontro no banheiro, para mim é muito rico, ao 

encontro ...com os técnicos, com a coordenadora, isso para mim é muito gratificante e sei 

que é feito com muito carinho... para mim é muito bom, esse caminho... professores para 

que a gente consiga falar a mesma língua... e adquirir novos conhecimentos. 

 

- Você que já é educadora Social há onze anos, você vem recebendo essa formação 

continuada... durante esses onze anos, você consegue identificar se essa formação gerou, 

implicou em mudanças, tanto no nível pessoal quanto profissional? Mudanças 

significativas? 

 

- Sim, lembro que teve uma época que a Ação trabalhou a questão do educador, era 

Eu e o educador o tema central, não lembro o ano, mas era muito mais voltado para... 

começou a mudar um pouco o perfil... era centrado na criança, era centrado muito nos 

conhecimentos teóricos de fora e lembro que era dividido por grupos, quem estava a muito 



tempo era em tal grupo, quem estava pouco tempo era tal grupo, quem estava mais ou 

menos era num grupo intermediário, depois... mudou... de encontro e ficou todo mundo no 

mesmo patamar, primeiro eram encontros separados, depois...isso foi muito bom, por que 

me tirou aquela angustia   de querer logo participar do grupo que estava a mais tempo, 

que acabava criando entre as educadoras essa coisa de eu ser melhor, pior ou..., depois a 

Ação tomou esse cuidado e tirou. E quando a Ação trouxe assim antes de passar para a 

criança passa isso para você, achei isso bárbaro. Por que antes de passar uma vivência, de 

um cuidado, tem que ver como é isso para mim, como vou avaliar a...   de uma criança... se 

eu mesmo não valorizo. Para mim profissionalmente foi muito importante neste sentido, 

antes de... o próximo... para mim... de sala de aula, de vivência para fora, num bate papo 

com amigos e como trouxe também a questão da formação de educadora individualmente 

falando, das histórias de vida... foi muito legal por que pude resgatar algumas coisas, de 

rever algumas coisas que não estavam boas lá que estava trazendo para o educando de 

uma forma... quando trabalhou esses temas, trabalhou a questão do educador, trouxe 

assim: “você está bem, você se cuida, você se olha, você sente, você sabe que faz parte 

dessa sociedade, sabe que mora junto com todo mundo... na rua do ônibus... na fila” então 

isso é conscientização, isso para mim foi muito importante. Estou junto, não existe uma 

linha que fala que eu sou educadora agora e que agora não sou educadora, é tudo junto. E 

saber que a Ação teve essa preocupação e ver e eu espero que ela me veja como um todo e 

não só como educadora social, um parto??? É uma mulher, é uma pessoa que está em 

processo, eu acho isso muito legal... espera muito de um lado... de dois lados... tem esse 

cuidado... para agora, acho que evoluiu muito... certo tipo de cuidado, acho que é 

importante e quais são os ... de cuidado, de fazer com carinho, de pensar de cada 

educador, de como vai receber, como vai ser isso, de cada tema ... 

 

- Você consegue pontuar o que mudou em você nesses anos? O que você mudou? 

Mudei em quê? Eu era assim e hoje sou assim e acho boa essa mudança... 

 

Eu acho que a Ação foi importante. Tem umas coisas que já eram minhas, acho que a Ação 

despertou...o gosto pela arte, melhorei.... ver obra de arte, entender, pela Ação eu sempre 

gostava mas não tinha paciência, não queria ver muito tampo... parar, ver, sentir e aí a 



Ação me trouxe isso para a própria vida, parar, ver as coisas, até podia ter tido isso lá 

atrás, então ela veio reforçar certas coisas que para mim já tinha que não podia ver um 

grupo como só um grupo... em parte...estou tratando com pessoas diferentes... cuidando de 

cada um diferenciado, não é por que ela gostava mais ou menos, mas por que cada um era 

diferente e a Ação reforçou isso. É preciso olhar... cada indivíduo, diferenciá-lo, tem um 

diferencial... muito mais forte... quando passei pela primeira vez... então a criança vai 

estar lá desse lado(pré silábico)??? A criança vai estar alfabética, tratar isso na mesma... 

Acho que a Ação contribuiu e reforçou neste sentido de parar e refletir não só na obra de 

arte, mas para a vida mesmo, desde o planejamento organizado, de como é fazer um 

planejamento, quais são os objetivos, como é... acho que por isso continuo, ela me reforça 

os valores e questões que para mim são muito importantes, questões de planejamento, de 

registro... de avaliar...  

 

- Mudanças pessoais, você consegue identificar? Uma postura sua que tinha 

anteriormente que você mudou por conta dessa informação? 

 

Foi saber ouvir, acho que a Ação me trouxe uma coisa mais pessoal e prestar atenção no 

que estou escutando para poder argumentar. Às vezes ouvia e argumentava da forma... 

hoje já faço ao contrário, não só aqui... no CEU...como posso levar isso que eu trouxe para 

as colegas... de texto... esse amadurecimento, esse crescimento para mim trouxe, até 

mesmo em casa... não é que estou mais calada, estou naquele processo de... é difícil... mais 

um pouquinho... realmente para ter mudanças 

 

- Em termos dos conteúdos tratados nessa formação continuada, como você avalia? 

 

- Tem alguns conteúdos que gosto muito... arte a ...questão da leitura...as vezes tem 

alguns conteúdos que são trazidos que incomodam um pouco aí paro e penso na situação 

que estou, no grupo que estou inserido, não é um grupo homogêneo, é heterogêneo, bem 

diferenciado, as pessoas estão passando pelo... por isso tem algumas coisas que me 

incomodam, que eu já sabia ... voltando a esse tema, como quando trabalhamos Picasso, já 

tinha feito ... Picasso a uns 3 anos atrás... me incomodou profundamente ainda mais tirado 



a situação de uma revista, tira de livro, de uma fonte mais credita???? Depois fiquei 

pensando “Margareth não é só para você é... de formação para um grupo grande, 

mesclado, com pessoas fazendo pela primeira vez...” lembro que saí tão indignada mesmo 

porque a avaliação foi tão subjetiva que eu nem pude colocar que não gostei...eu sei que 

foi tirado justamente de uma revista... vocês podem ter materiais, conteúdos de diversas 

fontes, sempre teve esta preocupação... Tão próxima de todo mundo que era a revista...isso 

para mim era muito pouco, por isso que fiquei mais brava, sempre gostei muito, mas tem 

que ter cuidado... com os conteúdos. Sei que estou aqui a muito tempo mas outras pessoas 

estão chegando e não tiveram vivências, experiências. Os conteúdos chegam até mim e 

avalio o que dá e o que não dá para estar passando para as crianças naquele momento... 

preocupação que na segunda feira tenha que aplicar...hoje em dia já sei que não, tenho 

que organizar a minha pasta com o conteúdo de todos os anos desde... 

datilografado...material para aquele próprio ano ou para o próximo ano, para colocar em 

outro lugar, tenho tudo isso, para mim é importante... sistemas que estão em voga, ou na 

própria sociedade... 

 

- Essa formação abrange todos os conteúdos... 

 

- Não todos, acho que chega a 90% dentro do programa... eu não conheço todas as 

instituições na qual a Ação está inserida, mas tem algumas coisas que para mim não é tão 

valioso, mas para alguma outra educadora eu sei que vai ser importante. Eu tento ter esse 

cuidado de ver os conteúdos desta forma, mas às vezes tem conteúdos que eu quero e não 

tem. Um exemplo é que este ano eu trabalhei com os menores, então eu gostaria que tivesse 

sido abordado por faixa etária para eu trocar com as colegas que trabalham com a mesma 

faixa etária. 

Enfim, eu achei que os temas foram bons. Eu fiquei pensando na questão do jornal 

que permeou mais o segundo semestre, eu achei que esta metodologia foi muito 

interessante. Acho só que teria sido melhor se fosse por faixa etária... já teve um encontro 

assim. É gostoso porque você pensa junto. Os colegas que eu tenho aqui na instituição nós 

não conseguimos trocar. Então falta isso. Não é o conteúdo em si, mas as diferentes formas 

de trabalhar os conteúdos. 



 

- Faltam momentos? 

 

- Isso, proporcionar momentos dessa troca. Às vezes essas conversas acontecem no 

banheiro ou no ponto de ônibus. Eu me pergunto se isso não acontece por falta de espaço 

ou por medo de perguntar. Então ficam dúvidas, eu não sei se é pela forma de passar que 

não fica entendido. Eu poderia denominar essa falha... Pra mim é, talvez para outras 

pessoas não seja. Tem coisas que ficam claras para mim, mas para as minhas colegas não 

ficou tão claro. 

 

- Você acha que os conteúdos são coerentes com a prática? 

 

 - Deixa eu ver... alguns sim. Com relação à avaliação que nós temos lá em 

novembro... eu acho que isso deveria ser pensado o ano todo. Acho que falha na prática. 

Como eu vou fazer uma avaliação diagnóstica sem um registro formal da criança? Pra 

mim que estou acompanhando o grupo isto é tranqüilo, mas pra vocês que não 

acompanham, não conseguem. Eu não consigo ver uma avaliação 100% garantida. 

 

 - Você está falando do SAMIS? 

 

 - Não, eu estou falando da avaliação escrita que as crianças fazem. Então eu me 

pergunto até onde essa avaliação é fiel. Eu não consigo provar pra você que essa criança 

não sabia ler, mostrar como era a dificuldade da criança. Eu acho que falha aí na prática. 

Tem que fazer um paralelo entre o começo do ano e o final do ano. Tem crianças com sete 

anos que não liam, não gostavam de livros; mas quando chegam ao final do ano estão 

totalmente diferentes. E esta avaliação não mostra. 

 Outra coisa que eu tenho comentado com a Helena... neste último encontro com a 

consultora Rosângela, a gente teve que apresentar o relatório de todo o trabalho do ano 

apara avaliação dela e fechamos um grupo agora dia 3. Poderia ter tido isso no meio do 

ano! Eu comentei com a Helena que a gente poderia ter troca de avaliações no decorrer 

mesmo dos encontros de formação. Acho que isso é valioso. Tem que fazer isso só no fim 



do ano? Talvez também no meio do ano... eu vendo um trabalho que uma colega fez eu 

posso aplicar também. 

 E ter também uma avaliação de diagnóstico. Eu não sei se eu tenho essa 

preocupação por ter passado por aquela consultoria com o Daniel Brandão... a avaliação 

de música era importante e ele trouxe que era legal ter uma coisa diagnóstica, que eles 

chamam de marco zero. Teve um questionário para ela responder. A gente pode ver que 

teve mudança. Então eu acho que na prática a avaliação é falha. Não consigo achar 

coerência porque também não posso partir do princípio que todo mundo sabe que essa 

avaliação foi de uma criança alfabetizada. Eu estou numa instituição com um monte de 

gente diferente, com culturas diferentes, isso pra mim pesa. 

 

 - Teve uma época que a gente chegou a fazer, eu propus um formulário no início do 

ano... 

 

 - É, acho legal pra a gente ter mais informação, porque só o registro... É legal ter 

um material de comparação. Eu não sei se a preocupação maior é o SAMIS... 

 

- E os próprios conteúdos-chaves do Programa Crê-Ser? 

 

- Eu acho que só falhamos no gostar de ler e escrever, eu acho que temos um 

cuidado extremamente com arte, agora não apareceu muito jogos, acho que devido ao 

caleidoscópio. Eu acho que para a questão do gostar deveria ter uma ficha mensal 

perguntando o que a gente leu com eles, o que a gente viu este mês. Uma pergunta que eu 

gostaria de propor: Será que a instituição conseguiu despertar o gosto pela leitura no 

educador? 

Eu também sei que para você ser um bom educador você não precisa ser um bom 

leitor necessariamente, ler todo me e tal; mas ler uma revista, ir ao cinema, ao teatro, ter 

uma vida cultural. Ver uma obra de arte introduz novas ferramentas, eu me cobro muito, 

não é só o curso que me garante uma boa formação. 

 

- E o tempo que é destinado á formação, você acha adequado? 



 

- Eu acho muito tempo. Mas eu acho que é muito tempo para mim, mas pensando 

no resto do grupo eu acho que é necessário. 

 

- Você acha que o resto do grupo ser heterogêneo e todos serem tratados de uma 

mesma forma, não está atendendo às necessidades... Seria isso ou não? 

 

- Pra eu te responder eu teria uma dificuldade porque eu sei que o meu ritmo é 

diferente. As pessoas têm ritmos diferentes. Quando eu falo que o tempo é muito... acho 

que tem temas que realmente deve ser extenso, mas tem temas que apesar de o grupo ser 

muito grande dá pra fazer em pouco tempo. 

 

- Mas a pergunta é a seguinte: o grupo trabalhado é heterogêneo e ao mesmo 

tempo é um encontro só, é uma formação única. Você acha que seria importante separar o 

grupo? 

 

- Não. Eu acho que não seria necessário separar, mas deveria ter um controle se o 

conteúdo chegou naquele educador mesmo. Eu me pergunto: será que o conteúdo consegue 

chegar em todo mundo? Se separar nós estaríamos regredindo, mas a gente tem que tentar 

provocar em algumas educadoras o querer mais. 

 

- Então você acha que deveria ter uma forma de impactar diferente para quem é 

educador novo e um que já está a mais tempo, trabalhar o mesmo conteúdo, mas atingir de 

forma diferente? 

 

- Olha o exemplo do Picasso. Eu saí chateadíssima daqui. Eu sei que para algumas 

educadoras foi legal. Eu já nem consegui sair satisfeita de ter revisto. 

Agora um outro tema... eu não me recordo agora um outro tema que tenha sido 

abordado e que eu gostei, sabe... rever. Acho que dos jogos de dominó e das cartas de 

baralho, pra mim foi muito bom. Teve uma abordagem diferente. 

 



- Como você avalia a sua capacitação no processo de formação? 

 

- Eu sou participativa. 

 

- Boa? 

 

- É. Nunca me aconteceu de estar aqui e ter que sair meio-dia. Nunca aconteceu 

aquela coisa de não estar bom mesmo a formação e eu querer ir embora. Eu sempre tive o 

cuidado, apesar de não parecer, de que precisava participar mesmo por estar na Ação. As 

educadoras das outras organizações acreditam que nós temos privilégios por estarmos 

aqui na Sede, que temos algumas regalias. Então eu sempre tive essa preocupação de 

passar para elas em conversas informais de que era tudo igual e que tem que vir mesmo. E 

também não é só porque a Helena cobrava, mas eu gosto muito, é bom estar com elas, 

trocando. Eu acho que é uma participação ativa e consciente, e o querer vir. Nunca 

aconteceu de eu querer ficar na cama. 

 

- Você vem com vontade? 

 

- Com vontade... de saber com quem eu vou encontrar, eu acho que o encontro todo 

pra mim é esperado. Desde o tema, aos colegas que vou rever. Tudo é muito bom para 

mim. 

 

- A ONG trás como outra estratégia de formação a supervisão do serviço. Como é 

que você avalia a supervisão enquanto processo de formação? 

 

- Eu sou um pouco contra. Sou contra porque eu acho que eu não precisava, eu não 

gosto. E depois devido a algumas posturas que me incomodaram. Umas técnicas que 

chegavam, colocavam o pé na cadeira e ficavam observando. Isso me incomodou. Eu até 

gostei de uma vez que você foi... 

Eu sei que é necessário, uma vez que nós temos organizações tão diferenciadas. 

 



- A minha pergunta é; A ONG conceitua a supervisão com um objetivo de formação 

de educador, não é apenas uma supervisão para constatação. Eu quero saber se você 

avalia como processo de formação. 

 

- Eu não consigo avaliar como processo de formação. 

 

- Por quê? 

 

- Porque eu acho assim, eu não sei como é nas outras organizações, mas aqui 

especialmente fica a conversa, mas depois eu não vejo crescimento, uma mudança. Acho 

que só em 2005  você foi minha técnica aqui. 

 

- Anteriormente eu fui sim... 

 

- Não. Eu fiquei um bom tempo no Primeiras Letras, mas no Crê Ser foi Renata, 

Renata... Eu no Primeiras Letras tive uma técnica, a Sandra, ela ia, ficava, voltava no 

outro dia, eu via algumas coisas mudando, mas aí depois eu peguei algumas técnicas 

diferentes, sabe... chegava, puxava o banquinho. Isso me incomodou, eu barrei. Eu nunca 

tive esse tipo de vivência. Mas eu acho que tem isso de sentar, conversar com o educador e 

com o grupo. Teve algumas falhas. 

 

- Você acha que é falha? 

 

- É, eu acho que não pode ser assim, tem que ser produtivo. 

 

- Você vê a falha porque fica só como observação e não teve intervenção? 

 

- É, eu acho isso. Como é essa intervenção? É só com uma fala, uma leitura, uma 

indicação? Eu tive isso com a Rê atuando, até acharam que era pessoal, mas não era 

pessoal. Eram essas posturas. 



Eu falo não, mas é por essas vivências que eu tive; mas eu acho que é possível, a 

devolutiva tem que ser mais pontual mesmo. 

 

- Resumidamente, na sua opinião, o processo de formação que a ONG oferece é 

eficaz ou não? 

 

- É eficaz. Eu acho que é necessário. 

 

- Por quê? 

 

- Porque eu acho que todos os educadores conseguem falar a mesma língua. Todo 

mundo consegue sentar e dialogar a mesma coisa. A ONG é grandona, então pra pegar 

tudo isso tem que juntar tudo e passar, eu acho que é eficaz por isso mesmo. Até se fosse 

pequeno também seria necessário pra todo mundo que está naquele espaço entender, e 

também para o aluno não achar essa coisa que é melhor ou pior. Então acho que tem que 

ter mesmo essa coisa de Formação. Eu tenho isso na prefeitura e acho que é muito legal. 

 

- Você tem algum comentário, alguma sugestão sobre o processo de formação? 

Alguma coisa que poderia ser diferente? 

 

- Acho que poderia ser menos tempo. Porque se eu enxugo o tempo, eu vou cobrar, 

vou fazer com que os outros queiram mais. Eles têm que correr atrás. Eu tiro isso pelo 

jornal... Depois você vê que as pessoas procuraram, discutiam na sala com os colegas. 

Apesar de ter um tempão, o pessoal achou pouco. É legal já falar no começo do ano quais 

serão os temas dos encontros. Acho que poderia ter isso, um planejamento. Isso criaria no 

educador um “ser-pesquisa”. Quando nós trabalhamos a questão da memória, do livro, eu 

lembro que não só eu, mas outras pessoas foram atrás, ler livros. Isso é muito legal. Fica 

aquela coisa que a Ação garante uma ação, e eu acho que o educador tem que correr 

atrás. O Encontro é super legal, mas o que eu posso fazer mais? 

Nosso último encontro regional foi lá na Pinacoteca, mas será que todo mundo 

voltou lá para ver as obras? Às vazes você quer garantir 100% e tira um pouco da 



responsabilidade do educador ir atrás. Às vezes ele nem lê o próprio texto. Eu acho que 

tem que despertar para o tema. Eu sabendo os temas eu já vou me preparar para a 

discussão, para contribuir mais. Seria muito legal ter o cronograma do ano. Não só de 

datas, mas os temas. Isso seria uma das coisas. Eu acho que poderia ter muito mais trocas. 

Um período do encontro para falar sobre o mês, para trocar. Isso também é uma forma de 

avaliação nossa e com o grupo. É um registro muito bom. Eu posso ter idéias de coisas que 

eu nunca pensei fazer. A Ação tem que ter ciência que é muito bom o Encontro de 

Formação, que é necessário ter, mas não pode garantir. O educador não pode pensar que 

só isso basta. No começo eu também pensava que só isso para mim bastava. Agora faz 

parte da minha vida, eu já incorporei que eu preciso estar aqui, mas eu tenho que buscar 

outras coisas também. 

 

- E você busca outras coisas fora? 

 

- Sim, desde cursos... No decorrer do ano eu fiz um curso de artes para professores 

no Instituto Tomie Ohtake. Estou fazendo um curso de italiano para professores no CEU. 

São 6 meses a gente aprendendo como é que é ensinar uma outra língua para a criança. 

Não é um curso convencional de idiomas. 

Eu busco então. Desde uma leitura quando sugerem... 

 

- Como você avalia a sua atuação enquanto educadora social? Queria que você 

tentasse dizer as suas dificuldades, sua propriedade para atuar. 

 

- Eu acho que tenho facilidade para atuar, além de gostar. Mas também por um 

outro caso, eu observei muitos meus professores. Eu fui traçando algumas coisas que eu 

queria e que eu não queria para o meu grupo. Isso foi muito importante. Eu acho que eu 

não fui só uma estudante, mas eu fui também uma observadora aí ao longo doas anos. Isso 

me facilitou muito. Às vezes eu me vejo fazendo algumas coisas com os alunos, eu paro e 

penso... 

Agora eu penso como é que eu quero ser em sala com as crianças e adolescentes. 

Então eu não tenho muitas dificuldades, eu me considero uma boa educadora e estou em 



processo de mudança, cada dia aprendendo uma coisa nova. Eu tenho uma postura aberta. 

Se existe um outro caminho, vamos ver qual é. Eu tenho mais facilidades do que 

dificuldades em sala de aula. Se eu vejo um silêncio eu surjo e faço um barulhão. Eu não 

sei como que isso é para os outros, né. Mas eu acho legal, pela fala das mães. 

 

- Você consegue pontuar melhor as facilidades e dificuldades? 

 

- Eu consigo muito bem uma roda de conversa nos temas mais diversos. Sempre 

gostei muito. Este ano eu aprendi a lidar com crianças agressivas. Eu tive uma criança que 

me fez procurar mais e eu estou aprendendo a lidar com a agressividade. Quando é um 

grupo agressivo fica mais fácil, mas quando é um só tem todo um trabalho. Tem mais as 

questões da família... 

Eu acho que estabelecer vínculos também. Não de mãe para filho, que é natural que 

ocorra, mas é mais de amizade. Estabelecer rotinas, falar para eles quando não é o 

momento. 

É... outra coisa que eu faço bem... levar as crianças para lanchar! (Risos) Isso eu 

ainda não sei... porque eu acho tão normal falar algumas coisas, mas aí eu sei que não é. 

Bagunçar... Até de observar a comida da criança, às vezes me incomoda. Eu sei que eu 

tenho que fazer isso. Tem criança que coloca muito por colocar, não é porque está com 

fome. Eu acho que isso ainda tem que melhorar, trabalhar isso na sala de aula. Isso está a 

desejar ainda. 

Temas mais... eu acho que os outros eu sou boa. Tomar leitura é pra mim muito 

bom, mas eu acho que isso incomoda as crianças. Jogos eu gosto muito, consigo fazer bem 

com as crianças. Cantar eu não sei tão bem! Na aula de musicalização eles nem deixam eu 

cantar. 

 

- Você pensa em mudar de profissão? 

 

- Olha, eu já tentei uma vez. Eu trabalhei como vendedora, mas eu não me 

identifiquei. Eu até acho que para ser uma boa professora tem que ser uma boa vendedora, 

porque o que eu quero é vender para aquele grupo de pessoas. Apesar de todo mundo estar 



lá por querer, pode ser que aquele tema não seja o que eles querem. Mas eu não me vejo, 

na verdade, fazendo outra coisa que não seja esse trabalho. Ele envolve a minha vida toda. 

Desde o meu nascimento, toda a vivência. E também de querer despertar neles mais. 

Queiram mais! Em todos os aspectos, tanto profissional, financeiro, tudo. Eu sempre quero 

muito mais. 

 

- Não querendo fazer essa separação entre você como educadora social e 

professora, mas essa pergunta especificamente é se você já pensou em deixar de ser 

educadora social? 

 

- Não me passou ainda... 

 

- E você vê a diferença sua de atuação como educadora social e como professora 

da escola tradicional? 

 

- Muito pouca. Eu sei que isso até incomoda um pouco os meus colegas. Eu comecei 

no CEU com as crianças pequenas e a diretora me chamou para conversar, ela notou que 

era diferente. Eu comentei um pouco que eu trabalhava numa ONG e que esse jeito 

diferente de Encontro com os pais dava certo. Quando ela me chamou eu reparei e refleti 

sobre isso. Eu não consigo atuar lá diferente, apesar da estrutura exigir e os colegas 

exigirem outras posturas. Eu ainda não consegui separar, eu continuo atuando da mesma 

maneira. Pode ser que com o tempo, por tanta pressão... Eu sei que isso já está 

incomodando as outras colegas. Mas pode ser que daqui a alguns anos mude. 

 

- Então você está sentindo que a escola não está conseguindo entender essa sua 

atuação mais profunda, mais próxima da família, como aconteceu aqui na ONG? 

 

- É as coordenadoras falam “ai, eu preciso conhecer”. 

 

- A escola não encara isso de uma forma positiva? 

 



 

- Olha, as professoras encaram isso como um serviço a mais. Eu faço registros 

semanais, e acaba que elas encaram, como aqui também já encararam, como serviço a 

mais. Agora já incorporaram.  

Eu não vejo como serviço a mais, vejo como instrumento, mas para eles é visto 

como algo negativo. 

 

- Você falou que não se vê mudando de profissão. Você se vê professora a vida 

toda? 

 

- Vejo, e também como educadora social. Eu acho que não dá pra viver de 

filantropia para o resto da vida, mas eu me sinto realizada. Gosto de trabalhar com essas 

crianças porque eu tive a mesma vida que eles. Com algumas coisas diferentes, mas eu sou 

do mesmo bairro. Eu também tive algumas pessoas no meio do caminho que diziam que é 

preciso mais. Também tive outras que me deixaram lá atrás, mas sempre teve muito mais 

pessoas que incentivaram. 

 

- Ta bom... E alguma coisa que eu não perguntei e você queria falar sobre o seu 

trabalho social ou sobre a ONG? 

 

- Não... Eu sinto falta de não conhecer todas as instituições que a ONG abrange. 

Quando eu vou em alguma eu fico assustada com algumas coisas. O espaço... enfim, eu 

gostaria de conhecer todas, eu teria uma visão legal. Uma vez a Ação teve essa 

preocupação de que os funcionários fossem conhecer as organizações parceiras, mas aí 

parou. Seria legal para eu conseguir entender a dimensão da Ação. Até onde ela vai, com 

quem ela vai. Seria muito bom para eu conhecer. Se fosse só uma era mais fácil, mas como 

são muitas é mais difícil. Não só por mim, mas todos os funcionários. 


