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Começando a nossa conversa, eu gostaria que você ficasse bem à vontade. E que 

você falasse a respeito das suas lembranças de infância.Quais lembranças que marcaram a 

sua história de vida no período de infância? 

Ah, no período de infância o que marcou muito foi... Minha mãe me teve e o meu 

pai não quis casar com ela, então eu fui criada pela minha avó porque minha mãe 

trabalhava. 

Ah, você morava com a sua avó? 

Eu morava com a minha avó e minha mãe né? Aí, as minhas lembranças são uma 

coisa assim... Uma coisa engraçada né? Eu me lembro muito que lá na Bahia existia o 

papa - tudo. O que era o papa - tudo naquela época? Era o jipe do exército que passava na 

cidade, que era a época que ainda existia um pouco a fama de Lampião, então quando eu 

via o jipe verde eu corria (risos) e me escondia embaixo da cama. 

Tinha medo? 

Tinha medo, medo assim que eles tirassem o fígado da gente para vender. 

Eles falavam isso?  

 É. (Gargalhadas). Ah, os antigos falavam pra gente não ficar sabe? 

Brincando na rua. Aí uma coisa também que me marcava muito é que minha avó sempre à 

tardinha ela fazia uma pipoca, eu me lembro com... Fecho os olhos assim eu me lembro. 

Ela colocava areia num pote de barro, pegava uma madeirinha assim comprida e colocava 

a pipoca e colocava no fogão à lenha e estourava aquela pipoca. Depois colocava na 

peneira e tirava a areia que é o modo indígena de fazer pipoca. 

Olha que bacana! 

E a pipoca de lá é diferente da daqui, porque o milho da pipoca ele tem uma 

espécie de um... Como se fosse um espinhozinho e isso gravava muito na minha idéia. 

Então ela estourava a pipoca, juntava todos os netos que lá chama terreiro em 

baixo de uma árvore assim grande e aí ia contar (risos) história de lobisomem de bicho 

papão e a gente ficava ouvindo aquela história, mas todo mundo com medo. Aí ela contava 

a história já tava perto assim de...se chamava candeeiro né, que não tinha energia elétrica 

e a gente entrava para dentro de casa, todo mundo com medo e aí ia dormir, que a casa da 



minha avó sempre foi cheia de todos os netos, e são coisas que marcaram. O que 

marcaram também muito, muito na minha infância é que minha avó era rendeira, ela fazia 

renda para vender. E também é... Pegava retalhos de tecido e fazia aquelas colchas lindas. 

Olha! 

Tanto que antes dela morrer ela fez três metros de renda para cada neta e uma 

colcha de, de retalho, que ela costurava na mão, que ela fazia. Minha avó morreu com 

cento e sete anos. 

Olha, que legal. 

Minha avó a gente fazia... 

E ela que te criou o tempo todo? 

Ela ficou comigo até sete anos, quando minha mãe veio embora para São Paulo eu 

vim junto com a minha mãe. 

Ah, entendi. 

E são coisas que, coisas boas que marcaram na infância da gente e tem que gente 

lembra né? Que lá na Bahia não tinha rio era açude, reserva de água. Açude e era cisterna 

que reservava água de chuva, e até hoje é do mesmo jeito. Quando a gente lembrava 

quando a gente ia tomar banho no açude, ia um monte de meninas e lá tinha aquele chame 

sangue suga que fala né, que grudava na gente. 

Como é que chama? 

Chame suga. Ah. É um bichinho que gruda na pele e ele suga o sangue da gente. 

Ah, sangue suga. 

É sangue suga, é chame suga, eles falavam mesmo assim. 

Aí eu me lembro disso que uma vez eu tinha quatro anos, um negócio daquilo lá 

pegou em mim e eu gritava tanto, tanto, tanto, tanto, que o vizinho da minha avó veio... Era 

uma espécie de um carrapato, não? Não! Não, ele é assim parecido uma lesma, Hum 

(nojo), e ele tem uma boquinha assim que gruda assim sabe? Nossa! Então por isso que o 

nome... Eu não sei como é que é, é um bicho muito nojento. (risos) 

E também uma coisa que eu guardo muito da minha infância é que lá no sítio da 

minha avó tinha muito pé de caju. Então a gente... O pé de caju ele dá assim baixo, aí tinha 

aquele caju, a gente sentava embaixo do pé de caju e chupava o caju, aí guardava as 

castanhas, aí a minha avó colocava bastante madeira e colocava as castanhas lá para 



depois a gente comer. Então eu tive uma infância muito rica. É pé de manga, melancia, a 

gente tirava a melancia e colocava no açude pra poder refrescar ela que minha avó falava 

que se você chupasse a melancia  quente, dava diarréia. Então tudo as arte que criança fez 

eu já fiz.  E naquela época a minha avó gostava muito de ensinar a gente a fazer boneca de 

pano e a gente confeccionava nossos próprios brinquedos. 

Olha! 

E tem uma fase também que me marcou muito, que ela falava não mexe no barro, 

que era argila. Tá. Ela fazia potes também. . E você não pode mexer e chegar perto do 

fogão à lenha que você vai se queimar, e eu queria saber como é que ficava o barro depois 

que ia para a lenha (risos), aí eu me queimei, ai eu lembro até hoje. 

Ah, ela confeccionava e punha para secar... Ela punha para queimar. Pra queimar, 

aliás, no fogão à lenha. Tá. 

 É, aí ela falava assim “Tá vendo eu falei pra você, pra você não ir mexer e você foi 

mexer”. Depois disso nunca mais, até hoje eu tenho medo. 

Então você brincava, falando ainda das brincadeiras, você brincava de boneca de 

pano, com as bonecas de pano, né, e quê mais? 

Eu fazia fogãozinho, panelinha, tudo de argila. De argila, tá. 

E se usava muito naquela época você fazer comidinha, então eu reunia um monte de 

meninas e a gente ia fazer comidinha, minha avó dava as coisas já cozidas, a gente 

brincava, depois almoçava. (risos) 

Que legal! 

Era muito rico, a gente aprendia a brincar com muitas coisas, a boneca a gente 

enchia sabe de quê? De palha de milho, milho seco, a gente pegava aquela palha e enchia 

as bonecas. 

Olha que legal! E as bonecas eram feitas com retalhos? 

Com retalhos, as roupas coloridas. 

Isso tudo lá na cidade da Bahia? 

 É, isso. 

Como é que era a casa onde você morava? As características? E a própria cidade, 

como é que era? 



 Ó, a casa do sítio, ela não era muito boa, ela... Você morava nesse sítio? 

Não, a gente ia pro sítio, que tinha os meus tios que trabalhavam no sítio, que tinha 

plantação, mas a casa da minha avó era na cidade.  

 As casas lá são muito grandes, têm muitos cômodos, a casa da minha mãe 

eu lembro que tinha três quartos, tinha uma sala enorme e tinha uma cozinha e depois 

tinha outra cozinha fora, assim pegado com o fogão à lenha. 

Um quintal enorme cheio de árvores frutíferas. Ai que delícia! Tudo o que é bom, 

tinha lá, até jaca tinha. Que delícia hein? Alcione. 

Então a casa era ampla e com características gerais... 

 Gerais, feita de tijolos, coberta com telhas, tinha reboque, tinha os móveis, agora o 

sítio que não tinha tanto conforto.  

Tá, mas na casa tinha. Ambiente amplo então? 

É. 

E Em termos de condições socioeconômicas, como era na sua infância? Você 

lembra? 

Ah, a cidade onde a gente mora é perto de Arapiraca.  Arapiraca é uma cidade de 

Sergipe que as pessoas sobrevivem do fumo que planta. Esse fumo é lá no sítio da minha 

avó se plantava fumo depois vinha a colheita que se fazia, deixava secar e minha mãe 

trabalhava nisso. Ela colhia o fumo, depois ela tirava aqueles talos e colocava nas 

madeiras pra secar e disso daí fazia um rolo pra ser vendido. Então é disso daí que as 

famílias viviam. A tá. 

E eles plantavam e colhiam e dividido em meia, porque ia pra casa de farinha fazer 

farinha e é dividido, por exemplo, se o vizinho, no sítio dos vizinhos dava bastante feijão, 

então era dividido. O outro dava mandioca, fazia farinha de mandioca, dava. O outro 

plantava arroz, então era dividido em todos e a criação, a carne era de frango ou galinha 

que criava, porco. 

Sua avó que criava?  

É, e a vaca que dava o leite, não tinha muito era, eu lembro que lá chama cabeça 

né? Tinha  três cabeças e tinha as  cabra né , que também dava leite. 

Então, a parte de alimentação era bastante saudável...  

Saudável, tudo o que se colhia era pro ano inteiro. 



Então não havia falta? Não. Nessa parte de alimentação? Não. Muita diversidade. 

E outras coisas, pra vocês se manterem? Vestuário?  

Vestuário era do  que ...  Se plantava o fumo, colhia ai tinha aquela...Lá  se chama 

tarefa né? Terra,Quando tinha aquela Colhia aquela plantação, quando se colhia, quando 

você tava pra se colher você já vendia ela. Aí depois você colhia, da colheita que você 

vendia você que arrecadava o dinheiro, quer dizer, uma vez por ano a gente comprava 

roupa. E aí a gente comprava a roupa, mas ninguém nunca passou falta de nada. 

Naquela época a tua mãe já costurava, ou não? 

Minha mãe já. Minha mãe costurava desde meninota, quando o meu avô morreu 

minha mãe tinha doze anos. 

Alcione acesso à cultura e laser como que era? 

Olha, cidade do interior bem no interiorsão da Bahia, as festas são, é festas 

religiosas né? Então quando tem a festa da cidade, aí tinha nossas festas, aí que a gente se 

divertia, o povo baiano é muito festeiro. Carnaval nem se fala. (risos). 

O carnaval você começa a adoçar o carnaval... 

 O baiano já tá fazendo uma festa hoje pensando na de amanhã né? 

 É, e a festa também eu é muito rica além do carnaval que faz em Salvador, na 

cidade de interior é São João. É Santo Antônio, São Pedro e São João. É forte né? É muito 

forte isso em todo o nordeste.  

Então o seu contato com as questões culturais era por meio das festas? Das festas. 

Das festas, vestuário é um povo assim que ele não se veste mal e ele sempre usa jóias, 

todos eles têm jóias, ouro é muito usado, apesar de sermos pessoas simples, mas aquele 

que tem um pouquinho de posse, ele tem o seu ouro pra usar na festa e sua uma roupa 

nova, quer dizer, se tiver dez festas  religiosas durante o ano, nestas dez festas as pessoas 

têm roupa nova pra se usar. Têm o sapato e têm o vestido pra se usar. 

E o laser Alcione, como é que era?  

O laser era... Ou você ia de uma cidade pra outra, porque a gente costumava assim, 

o pessoal que mora no interior, os filhos quando cresce vai estudar em Salvador. Certo. É 

lá, geralmente, eu tenho todos os meus primos, eles fizeram faculdade. Moram na Bahia, 

mas os pais trabalham e todos eles fizeram faculdade um é médico, a outra é professora, 

cada um tem, ninguém tem assim dizer, eu não tenho a minha profissão, as únicas que não 



têm muito  profissão mais  somos nós, que chegamos aqui em São Paulo a gente ficou e a 

gente... 

Então lazer tinha que se deslocar? Passeios mais...  

Passeio mais longo é. Aí a gente ia pro Jogo, tem uma cidade lá perto que chama 

Jogo, tem aquelas águas térmicas, ia pra Salvador se você quisesse ir pra praia. 

Então é, na sua infância você tinha momentos de laser, de passeio? Tive, 

muito rico. Muito rico mesmo. 

E assim trabalho infantil Alcione? 

Não, eu nunca trabalhei. Não? Não. Durante a sua infância. A minha infância 

todinha, eu comecei trabalhar eu tinha quinze pra dezesseis anos. 

Mas você ajudava em casa? 

 Ah, ajudar em casa nós, os nordestinos... 

As mulheres?  

As mulheres, nós fomos acostumadas, não é porque nós trabalhamos, nós fomos 

ensinadas nós fomos já, a nossa criação já é pra você tê uma... Uma mãe, você aprender  

fazer de tudo e você ajudar seu marido.  

Então, por isso que quando a gente vai começando a idade, a gente já entra no 

artesanato e a gente aprende a usar tear a tecer no tear é redes a  fazer colchas, tudo isso 

a gente aprende, a gente aprende  a bordar,  tem aqueles bordado que é  muito rico no 

Ceará que chama rechiliê os bordados são muito... Você aprende a bordar de tudo, quer 

dizer, a mulher já é formada na naquela época, pra ela fazer tudo dentro de casa e ajudar 

o marido, ela fica dentro de casa na educação dos filhos e ajudar o marido.  

 Então na infância já tem esse trabalho de... 

 Já, já porque nós somos descendentes de portugueses, né? 

 

 Ahã, certo. Vamos explorar um pouquinho mais agora  as questões familiares 

mesmo, não é? Você chegou a comentar um pouquinho agora da sua origem familiar não 

é? Portugueses eram seus avós? 

 Meus avós. 

 Mas os seus avós maternos? 

 Materno, paterno é português com índio. 



 Humm, avós paternos, português com índio. 

Ok...Sabe falar das questões econômicas do seu pai e dos seus avós?Você conhece 

um pouco essa história, não?  

Conheço assim, eles são...  

Faziam o quê? 

 Eles são praticamente, os homens vivia da plantação e da criação. Imigrantes? 

 Imigrantes, da plantação de é... plantar,  colher e criar os animais que desse pro 

seu sustento, pra vender ou mesmo pra assim uma manutenção. 

 Lá na Bahia mesmo?  

Na Bahia mesmo. 

E as relações familiares Alcione, qual era a qualidade das relações que você tinha 

com a sua mãe?Com seus irmãos?Como que eram essas relações?  

As relações sempre foram boas, eu com meus irmãos, porque a gente briga, mas 

ninguém pode falar nada deles que a gente já tá (risos) entrando, é assim como qualquer 

outro irmão. Nós somos muito unidos e... 

 E com a sua mãe também? 

 Com a minha mãe também, nós somos muito unidos e a gente, um ajuda o outro 

quando precisa.  

Sempre teve diálogo? 

 Sempre teve diálogo, a gente sempre sentou, conversou e sempre um precisando o 

outro estava sempre disponível a ajudar. 

Como era o apoio moral ou afetivo no âmbito familiar?Como a tua mãe e os teus 

irmãos tratavam questões morais? 

A gente sempre teve uma boa relação entre os meus irmãos, a gente sempre 

conversou e a gente nunca partiu assim pra briga, a gente discute, mas quando um tá 

errado, o outro chega, fala. Às vezes ele não aceita, mas a gente deixa pra lá e depois ele 

volta a falar: “Eu errei”.  

Tá, mas o que estou querendo saber é assim, como é que a tua mão lidava a questão 

dos valores? Como que eram lidadas, não só com a sua mãe, mas com seus irmãos, as 

questões relacionadas aos valores morais?  



Minha mãe sempre nos cobrou isso, né? Respeitar o próximo, quando nós éramos 

criança ela nunca admitia que você chegasse com uma coisa diferente em casa, os horários 

pra se chegar, a gente nunca pôde ultrapassar aquilo lá e ela sempre nos cobrava, sempre, 

sempre, e a gente acostumou assim. Quando nós começamos a trabalhar, nós não gastava 

o que recebia; o salário nosso vinha num envelope, o dinheiro, nós chegava com o 

envelope e  dava pra ela e dali ela tirava o que era pra nós e o restante ela que guardava, 

tanto que a gente comprou ...  

Isso quando você começou a trabalhar? 

É. Eu, depois o meu irmão, depois a minha irmã, depois a minha outra irmã, nós 

somos quatro. Tá. Então, a gente foi criado assim.  

 Alcione, a relação com seus outros familiares, seus avós, quer dizer, você falou da 

sua avó que teve uma presença marcante até porque te criou nesse período, não é?Há 

outros familiares que marcaram as suas relações?  

A gente sempre teve uma boa relação com nossos tios, primeiro porque meus tios 

meus primos, a maioria mora tudo na Bahia, a única família que nós temos é a minha mãe 

e uma outra prima da minha mãe que estava aqui que ela até faleceu e o nosso 

relacionamento era muito bom. Quando ela não estava na nossa casa nós estávamos na 

casa dela, então é aquela relação entre nós e os primos que nós éramos só,  nós de família. 

Hoje tem mais pessoas aqui em São Paulo, mas é assim, devido às  atividade deles a gente  

se encontra uma ou duas vezes por ano.  

Ok. Você tinha muitos amigos na infância?  

Sempre tive.  

É? 

 Eu tenho amigas que até hoje é eu tenho foto delas e às vezes eu encontro quando 

eu estudava, quando eu estava na primeira série.  

Ahã. Sim, mas você  tinha amigos só na escola? Ou... 

 Em casa também, os vizinhos.  

Em casa também, os vizinhos? E como é que era o controle por parte, não sei, quem 

é que acompanhava mais isso, pelo que você falou sua avó e depois sua mãe. 

 É. 



Como é que era controle em relação às amizades, tinha algum tipo de controle ou 

não?   

Tinha, minha mãe sempre quando uma amizade que não era de acordo, minha mãe 

sempre chamava e conversava com a gente ‘Ó esse aí não dá, você... não é que você não 

tenha que conversar com a pessoa não pode andar junto, junto ... muito junto  com a 

pessoa , porque, ela falava você ás vezes você não faz nada e porque a pessoa faz você leva 

a fama né? 

É, mas você tinha bastante tempo de contato com as outras crianças, ou não?    

Eu tinha, nossa quando eu morava ... Brincava bastante? Brincava, quando eu 

morava em Santo Amaro dava seis hora que todo mundo jantava, a gente ia pra rua pular 

corda, brincar de pega-pega, até meus... meus catorze... A gente brincava na rua, eu, 

minha prima e as nossas vizinhas.  

Alcione teve algum momento marcante de desestabilização familiar?Uma situação 

de morte ou separação, desemprego que tenha marcado assim no âmbito familiar, tenha 

gerado algum tipo de desestruturação? 

Da minha vida em relação à minha mãe, os meus irmãos?  

É no âmbito familiar. Teve alguma situação?  

Não, nunca houve. Não? Não, porque a gente sempre trabalhou e minha mãe 

sempre trabalhou e o meu padrasto sempre trabalhou. Meu padrasto que era meio assim, 

não ficava muito no emprego, mas ele sempre fazia os bicos dele e completava a parte 

dele, que era dividida assim todos nós... Nós somos uma família e todos têm que contribuir 

com a família. 

Alcione, em relação à questão da leitura e da escrita, né?Queria que você me 

contasse um pouco. No ambiente familiar havia hábitos de leitura?   

Olha, hábitos assim de leitura só foi adquirida depois que nós fomos alfabetizados, 

porque minha mãe era uma pessoa é, analfabeta, ela não sabia  ler, mas ela tinha muito 

entendimento em relação a dinheiro e a saber as coisas.  Ela, ela era costureira, ela nunca 

foi, ela nunca aprendeu em escola, ela aprendeu sozinha, mas minha mãe cortava qualquer 

roupa que a gente pedisse ela cortava. Sem molde, sem nada. Só riscando o tecido, ela 

cortava. 



Aí depois de muito tempo ela voltou a estudar, quando ela tava com uma certa 

idade ela voltou a estudar, que ela falava assim...  

Com que idade?  

Cinqüenta e seis. Com cinqüenta e seis anos, ela falou que ia se aposentar com 

sessenta anos, e ela falava assim que ela não ia receber aposentadoria dela e pôr a digital 

dela, que ela queria assinar (risos) o documento dela, tanto que a profissional dela, 

quando ela trabalhava , tinha a digital e ela não gostava o RG também, ai depois no tempo 

quando ela foi, ela estudou até aqui na associação. Quando tinha  alfabetização de 

adultos, ela fez aqui. 

Ok. Então no ambiente familiar não havia práticas relacionadas à leitura ou à 

escrita, a não ser quando... Não, meu padrasto, ele escrevia muito bem.Tinha uma 

caligrafia muito boa, ele gostava de poesia, ele fazia poesias... 

Ah, então tinha. 

 Ele incentivava a gente a ler e gostar de músicas, e gostava... 

 Ele comprava livros? 

 Ele comprava livros é tipo aqueles livros de cordel, né?  

Ah, que legal.  

Ele comprava muito aquilo lá, revistas também, a gente tinha o hábito de ler gibi, 

nós lemos muito gibi, ajudou muito a gente na escola com gibi, às vezes a gente comprava 

até gibi usado, tanto que a  minha mãe incentivou muito a gente a esse respeito, então  

qualquer papelzinho que a gente pegava a gente sentava quando estava arrumando a casa 

ia ler. Então foi muito rico isso, marcou muito a nossa infância. 

Que legal, então tinha contato com a escrita não é?  

Tinha, tinha, sempre teve. 

E a prática do uso de bilhetes, agenda, alguma coisa assim? 

Não, assim não, não, aí não.  

Muito bem. Quem realizava o seu acompanhamento escolar na família? Quem é 

que fazia isso?  

Olha, não tinha acompanhamento escolar porque minha mãe era analfabeta, mas 

minha mãe...  

Seu padrasto não acompanhava?  



Não, aí, toda a vez que chegava, como minha mãe não sabia ler, ela ia olhar 

quantas folhas nós escrevemos na escola, tanto eu quanto meus irmãos, primeiro fui eu, 

né? Ahã. Aí ela olhava tinha escrita e se tinha alguma coisa assim, letras depois a linha 

estava incompleta, se a gente tinha que fazer lição de casa ela, ela sabia... Ela percebia 

que... Percebia. Olha, que legal. Ela tinha noção de espaço e ela cobrava da gente, então...  

Na verdade, analfabeta e era ela que fazia o acompanhamento escolar...  

Ela que fazia, ela cobrava, ela ia nas reuniões da escola, e ela nos cobrava  porque 

ela falava assim que ela não queria que nós fossemos igual a ela porque ela não teve 

oportunidade de estudar.  

Olha, que legal!  

Ela tinha um discurso positivo em relação à escola e ao ato de estudar? Tinha, 

tinha.  

Ela falava pra vocês?  

Ela falava que ela queria que todos nós estudássemos porque ela nunca teve a 

chance de estudar. Certo. Então, mas que ela não ia morrer analfabeta que um dia ela ia 

voltar... Que ela ia começar a estudar.  

Então ela valorizava a questão da escola e dos estudos... 

Valorizava.   

E quando acontecia de vocês não irem bem na escola, não sei se isso acontecia, 

mas existia algum tipo de reação dela? 

Ah, ela deixava de castigo... Chegava no fim do ano a gente não ganhava presente, 

né, porque o que a gente contava quando chegava no fim do ano era que todo mundo ia 

ganhar sapato novo e vestido novo né? (risos) Aí a gente não tinha, eu como era a mais 

velha já não ganhava mais brinquedo, mas meus irmãos ganhavam. Certo. Então aí ela 

tirava. 

 Então você ganhava brinquedos na infância? 

 Ganhei, sempre tive, eu não posso dizer assim pra ninguém que eu nunca tive uma 

boneca, que eu nunca tive as minhas coisas. Ahã. Por isso que eu faço a relação muito a 

respeito de... De jóia porque todos nós fomos acostumados, quando você nascia você 

ganhava um brinco e uma pulseira e uma corrente de ouro. E não é ouro que tem hoje não 

era de quilates bons mesmo.   



Então a tua mãe, se não fosse bem na escola punha de castigo?  

Castigo, não ganhava presente de natal. 

 Ah, o castigo era esse , não ter o presente?  

Não ter o presente, não ter a roupa, meus irmãos não ganhavam brinquedos e eu 

não ganhava minha roupa nova pra sair com as minhas amigas, né?  

Então ela acompanhava bem a questão escolar, pelo que você está falando, sua 

mãe? E antes, quando você morava com a sua avó, você já não tinha... Não, não. 

E as lembranças escolares, Aucione? Como eram as escolas que você 

freqüentou?Tanto em termos de características físicas como qualidade de ensino, como 

era? 

Olha, primeiro porque eu não fiz a pré-escola, quando eu fui pegar no lápis eu 

fiquei assustada né? Aí eu estudei numa escola que ficava ali perto, na Nossa Senhora do 

Sabará, eu lembro, ninguém lembra da escola, mas eu lembro até hoje, ali depois do 

Shopping Marajoara, era uma escola de madeira e eu fiquei poucos meses ali e o que 

marcou muito é que naquela época eles davam a vacina, a BCG e eles deram a vacina na 

minha perna e aquilo me afetou, que eu fiquei muitos meses sem ir na escola porque, 

aquilo infeccionou e teve uma reação horrível, me dava íngua, sabe? E eu chorava muito, 

eu tinha chegado a pouco tempo aqui em São Paulo, longe da minha avó e só com a minha 

mãe, minha mãe, minha mãe também não sabia muita coisa né? Aí eu chorei muito, isso me 

marcou muito, por isso que eu não esqueço da escola, depois quando eu fui pra escola 

Lineu Prestes, eu fiquei da primeira à quarta série lá.  

Essa primeira era uma escola boa? Não era? Como era? 

Olha, na minha vaga lembrança sim, né? A professora passava a lição, mas a gente 

tinha medo da professora, porque a professora brigava com a gente quando a gente não 

acertava fazer a lição. Certo. E era uma escola que ficava longe de onde eu morava, mas 

minha mãe sempre me fazia ir. E quando a gente chegou aqui em São Paulo, minha mãe foi 

trabalhar e eu tinha que ir sozinha.  

E as características físicas da escola, como eram?  

Ah, eu lembro que era uma escola de madeira, o assoalho assim era meio suspenso 

do chão e tinha aquelas madeiras assim que quando a gente pisava fazia barulho né?  Mas 



dava, eu tinha uma raiva que a gente pisava fazia “tum” e não tinha merenda, não tinha 

nada, era uma escola que tinha duas salas de aulas só. Pequena... Pequena. 

 E a professora era rígida? 

 Ah, a gente morria de medo a professora entrava na sala ninguém nem respirava.  

Certo. Nessa escola você ficou...  

Eu fiquei poucos meses porque depois, aí, saiu a escola nova que está lá na Adolfo 

Pinheiro até hoje e eu chequei mais ou menos no meio do ano de 1959. Aí em 60 que eu 

comecei a fazer a primeira série direito, aí que eu peguei uma professora... Eu me lembro 

da professora Lúcia... 

 Isso, fala dos professores. 

 Ah eu tive uma professora que marcou minha vida foi na época que eu estava 

aprendendo a ler e a escrever e ela marcou muito na minha vida, eu me lembro até hoje, eu 

tenho foto dela...  

Marcou pro quê? 

Porque ela era paciente, se a gente errava ela chegava com o maior carinho, e 

explicava direito: “Não a gente apaga, nós vamos fazer de novo até você saber”.E tinha 

aquela época que você não conseguia fazer porque suas mãos era dura, ela pegava na mão 

da gente e falava:  “ Tá vendo como é fácil?” Isso aí marcou muito na minha vida. Essa 

pode-se dizer que foi minha pré-escola.  Daí eu comecei, aí eu fui desenvolvendo, e também 

uma coisa que me marcou muito nessa outra escola que eu estudava: Tinha uma servente, 

elas antigamente chamavam “servente”. Ahã. Ela chamava Cida, mas a dona Cida era tão 

brava, tão brava, tão brava, que quando ela aparecia no pátio, todo mundo ficava é... 

Sentido! Aí você tinha que medir a distância e você tinha que ficar quieta, aí ela fazia 

cantar o Hino Nacional e rezar o Pai-Nosso aí depois que a gente ia pra sala. 

 A servente? (risos). 

Você não entrava sem uniforme.  

Ah, então na verdade ela tinha outro papel não é? 

 Ah, mas ela parecia que era a diretora, na minha concepção da minha vida, 

parecia que ela era a diretora porque na hora “Lá vem dona Cida, todo mundo já! Certo. 

E você ia uniformizada, eu me lembro que o meu uniforme era marrom, saia plissada 



marrom, é meu sapato era preto, meia branca e a blusa branca. Ahã. E se você não ia 

uniformizado, você não entrava.   

Então tinha uma rigidez também nessa segunda escola, mas assim... 

 Era respeito que a gente tinha, não era medo era respeito, porque ela falava assim: 

 “Se vocês não se comportarem, vocês vão ficar de castigo lá na frente”, mas ela 

não colocava não, todo mundo tinha vergonha de ficar na frente lá, no pátio, aí todo 

mundo ficava quietinho. 

Ahã. E a qualidade do ensino?  

Olha foi um, um... Não é igual é hoje que tem tanta flexibilidade, você é obrigado a 

saber, se você não sabia você não passava. Se você ficasse em alguma matéria... Porque 

aquela época você tinha educação física e você tinha trabalhos manuais, existia um dia de 

aula de religião e um dia de trabalhos manuais e tinha as matérias. Então, era disciplina, 

você saia da escola aprendendo, tanto que eu fiz, o que eu aprendi na escola, quando eu 

entrei pra fazer a suplência, eu não tive dificuldade, eu sabia muito mais do que aquelas 

pessoas (Pausa p/ vira a fita). 

Não estou desqualificando o ensino de hoje, mas nós éramos cobrados a aprender 

mesmo, você saía da escola, você saía sabendo tudo, tudo o que era necessário, você sabia.  

O que era mais cobrado era português e matemática, tinha história e geografia a gente 

aprendia, mas você... Parecia que aquilo lá era como se você aprendesse brincando, uma 

coisa que eu não esqueço nunca, quando eu voltei a fazer... Que eu comecei fazer a quinta 

série, mas depois eu fiz quinta e sexta no curso profissionalizante, mas depois quando meu 

voltei a estudar em acho que foi 72 ou foi 73, eu retomei a fazer a quinta série e tudo o que 

passava na quinta, sexta série eu já tinha aprendido quando eu parei lá atrás e... Muitos 

anos, eu tinha o quê? Uns vinte e três vinte e quatro anos. Então isso marcou muito, então, 

o que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência foi muito rico pra minha vida.  

Além dessa professora que te alfabetizou, tiveram outros professores que te 

marcaram fortemente?  

Tem a professora Ruth. A professora Ruth nossa era...  

Professora de que? Quarta série. Ah. De quarta série? 



 Ah, eu tive vários professores no curso profissionalizante, mas eu não lembro 

muito bem o nome deles, que eram vários professores, não era um professor só, tinha 

professor de português, professor de matemática, professor das oficinas. 

Isso já no ensino médio?  

Aí já na quinta e sexta.  

Ah, na quinta e sexta série, ainda no fundamental.  

É, aí eu fiz, com doze treze anos eu parei de estudar, aí com treze anos eu fui 

trabalhar, devido às condições eu achei na minha obrigação de ajudar minha mãe, aí eu 

fui trabalhar.Olhava uma senhora de idade que tinha sido operada, aí eu ficava com ela 

como dama de companhia. O que eu tinha que fazer pra essa senhora? 

  Isso com que idade?  

Treze anos de idade.  

Ah então você teve trabalho infantil.  

 Não é trabalho infantil, eu só ficava sentada olhando ela, a hora que ela precisava 

ir ao banheiro eu acompanhava, tirava a sobrancelha dela, não era bem um trabalho, aí a 

minha mãe falou:  

 “Você vai ficar lá pra ajudar ela” Primeiro eu comecei como ajudante... Pra só 

pra ficar ajudando a senhora que tinha feito cirurgia, aí ela gostou tanto de mim, mas eu já 

tinha parado de estudar com doze anos, aí ela falou assim pra minha mãe: 

 “Deixa ela aqui comigo, me fazendo companhia que o meu marido trabalha que eu 

vou pagar pra ela no fim do mês, eu lembro que a minha mãe pegou desde que ela me deu 

o dinheiro, foi poucos meses até ela se recuperar da cirurgia, eu naquela época, tinha 

moda daquelas blusas de ban-lon, uma coisa assim e aquela, as roupas, a minha mãe 

comprou. Aí minha falou assim: 

“Você ganhou, o dinheiro é seu e você vai comprar o que você quiser”. E eu 

lembro que a primeira vez que eu saí pra comprar uma coisa pra mim. . 

E com seu dinheiro seu ainda.  

Com o meu dinheiro, nossa! 

Ah, eu comprei tanta coisa, tanta coisa que eu queria comprar. 

Alcione, você disse que parou de estudar aos doze anos, não é? Porque isso 

aconteceu?   



Aos doze anos porque a minha mãe arrumou um emprego e eu tive que ficar 

tomando conta do meu irmão, ficar olhando a casa, porque onde a gente morava  era de 

aluguel e os meus irmãos ficavam sozinhos, aí eu parei por opção minha porque eu via a 

necessidade da minha mãe que precisava de alguém pra olhar. 

Isso foi na quarta série?    

Eu estava na sexta, porque naquela época não era... Era o ginásio é o curso 

profissionalizante. Aí eu parei e também naquela época pra gente estudar a única escola 

que tinha quinta e sexta série era o Alberto Fontes ou Pontes? Mas pra entrar lá, tinha que 

fazer exame de admissão, tinha um monte de coisa e não dava pra minha pagar o curso de 

admissão. A gente não passava falta das coisas, mas a gente não tinha dinheiro sobrando. 

A gente pagava aluguel e trabalhava minha mãe e meu padrasto e eu falei “Mãe, já que a 

senhora está se sacrificando tanto” que minha mãe trabalhava das seis duas, chegava duas 

horas, a minha mãe ia pra máquina costurar pra fora pra poder complementar. Porque 

minha mãe não queria que faltasse nada pra gente.  

Então Alcione, você parou aos doze anos e só voltou a estudar com que idade? 

Só voltei a estudar depois com vinte e três pra vinte e quatro anos. Foi aí que eu fiz 

a suplência depois eu parei e voltei com... Em 2000 eu tinha quantos?   

Aos vinte e três, vinte e quatro você voltou e fez o quê? 

Fiz a suplência do ginásio, que era ginásio.  

Ok. Concluiu o ensino fundamental?  

O ensino fundamental. 

E aí voltou pra cursar o ensino médio?  

Em 2000.  

Ok.  

Aí eu tinha quarenta e oito. 

Você foi fazer o ensino médio e não optou pelo magistério na época?  

Na época já estava saindo magistério. Estava. Já não estava tendo mais né?  

Foi por isso que você não fez? Eu não fiz porque eu fui procurar e não estava mais 

aceitando. 

Mas você queria fazer magistério?  

Eu queria fazer magistério.  



Agora então Alcione é o foco da nossa entrevista, o assunto central da entrevista, 

que é a questão da sua atividade profissional. A primeira pergunta que eu queria que você 

respondesse é: Primeiro, porque você escolheu essa profissão de educadora social e o que 

norteou a sua escolha e se não foi um a escolha, como isso aconteceu? 

Olha, não foi bem uma escolha, eu entrei... Eu não queria entrar, aí eu fui 

convidada a entrar, eu achava que eu não era capaz, pra começo de assunto. Porque você 

achava que não era capaz? 

Eu achava que eu não ia dar conta, a minha área sempre foi outra eu sempre gostei 

de ser... Eu acho que eu era meio cigana, eu sempre gostei de ser livre, eu não gostava de 

me prender a nada, entendeu? Assim, na área profissional, gostava de chegar, fazer as 

coisas, não tinha regra, eu gostava muito de aprender o novo, estar sempre na área de 

artesanato, sempre fiz cursinhos:      “Ah, tem um cursinho ali” eu ia, na área de 

artesanato e culinária, sempre foi o que eu gostei de fazer. Aí eu fui convidada, eu entrei 

meio com medo, eu chequei lá e estava muito assim... 

 Mas você não entrou direto com educadora aqui não é? Você começou... 

 A presidente de organização estava tendo problemas com a merendeira e como ela 

sabia que eu gostava de cozinhar, ela me pediu para organizar a cozinha, e como eu 

gostava muito de fazer isso, eu entrei pra organizar a cozinha, fiquei fazendo a  merenda, 

consegui organizar o cardápio e as crianças gostavam muito da minha comida. 

Quando chegou no final do ano ela disse que ia me inscrever pra ser agente 

comunitária, não era educadora social, era agente comunitária e eu  aí eu falei que eu não 

era capaz, então ela disse que eu iria e que se eu não fosse ela ia me arrastar e me levar 

até lá, então eu perguntei a ela: “E a senhora vai largar o seu trabalho? E ela disse que 

não servia mais pra fazer aquilo, que não queria mais. Eu fui lá fazer a inscrição com  

tanta vergonha,  eu tremia tanto, a minha letra ficou horrível, eu pensei que não fosse  

passar. Naquela época era o Ricardo que fazia a entrevista e ele me disse que estava tudo 

bem e que  eu podia começar, e eu comecei. 

 A minha primeira sala tinha quarenta e cinco alunos, eu quase não dava conta, nós 

não tínhamos mesa pra dar aula. Aí o pai de um aluno, tinha umas portas aqui na 

organização e ele fez umas mesas pra nós, tanto que não podia deixar as mesas montadas 

porque tinha aula de capoeira, não podia deixar nada no salão onde eu dava aula pro Crê-



Ser, ele fez uns cavaletes e eu montava e desmontava  aquelas três portas  todos os dias, 

todo o material era guardado e eu não dava muita leitura e escrita era mais artesanato que 

a gente dava  naquela época. Aí foi o primeiro ano, no segundo ano eu já tinha duas salas 

e eu não agüentava tanto aluno e era aluno, aluno, aluno e eu pensava: “Caramba, eu não 

vou conseguir”. E foi indo, e eu comecei a empolgar, eu comecei comprar livros... 

 Na verdade, a princípio, podemos dizer que você foi induzida ao trabalho?  

É, eu achava que eu não era capaz de dar aula, eu trabalhava com adultos é 

diferente de você trabalhar com artesanato dando aula pra adulto do que você trabalhar 

com criança, é uma área totalmente diferente, eu pensava: “Nossa, esses meninos vão me 

pisotear vão me deixar lá em baixo”. Eu tinha medo, um medo tão grande, eu tremia tanto 

que eu... Naquela época, minha coordenadora era a Maricy. Certo. E ela começou me 

empolgar: “Não, Alcione vamos, as mães também, a gente ajuda...”. Aí eu comecei. 

Quando foi no segundo ano já não tinha mais insegurança, já comecei a fazer. Aí comecei 

a comprar livros, tantos livros, comecei a estudar sozinha. 

Então você nunca pensou em ser professora? Atuar como educadora? 

Atuar como educadora pra criança não. 

 Não? Foi uma coisa que aconteceu e... 

.Aconteceu assim. A princípio você ficou meio assustada, mas depois... 

 

Ah, eu fiquei porque era uma área que eu não conhecia.  

Muito bem. Ok. Alcione, você é capaz de identificar hoje, se houve mudanças 

pessoais e profissionais significativas desde que você começou esse trabalho? 

Houve, houve muita... 

 Quais? 

 Porque eu trabalhava, apesar de ser convidada pra trabalhar em escritório, tudo, 

mas eu gostava mesmo de trabalhar na fábrica, ficava na liderança tudo, mãe eu 

conseguia organizar tudo, o pessoal me elogiava, me chamava pra trabalhar... A última 

proposta que eu tive foi da secretária do presidente da empresa pra trabalhar junto com 

ela, aí e eu não quis eu falei: “Não, eu quero ficar com a peãozada”. 

 Aí foi mudando, aí quando eu comecei a trabalhar como educadora, eu vi, eu 

comecei a sentir que eu era capaz, que eu tinha um potencial e que eu podia atingir os 



objetivos. Voltei a ler bastante a comprar livros a poder retomar tudo aquilo que eu tinha 

deixado na área da educação, eu parei de estudar e eu voltei. Voltei a estudar sozinha, a 

me preparar como eu trabalhar com a criança e o adolescente e foi muito rico eu aprendi 

muito, eu evoluí muito, o que era a Alcione e o que é hoje...  

Então, em quê você mudou?  

Eu mudei porque eu tinha medo de conversar com as pessoas, eu achava que eu 

não era capaz, era muito insegura, ir nesses lugares públicos eu tinha medo, eu achava 

que eu não era educadora, então tudo isso eu fui evoluindo e essa minha evolução... Eu 

progredi tanto que eu também pude passar isso pros meus filhos. Pude ajudar muito meus 

filhos.    

Então você atribui uma segurança que foi adquirida através da atuação 

profissional? 

Através da atuação profissional. 

Que legal isso. Mais alguma coisa? 

A minha evolução pessoal, espiritual, em tudo, eu cresci. Eu acho que eu renasci de 

novo, porque se você vive na insegurança, você... Tudo aquilo que está dentro de você, 

você regride, você ao invés de ir pra frente você vai pra trás. E eu cresci muito, muito 

mesmo. 

Você acha que além do trabalho, da atuação pedagógica, a formação que é 

oferecida em serviço contribui para essas mudanças, ou contribuiu? 

Contribui até hoje. Você pode pensar que você vai numa formação que você não 

aprende,  que você não vai aproveitar, mas você aproveita, quando você chega em casa, ou 

quando você chega em sala de aula ou quando você vai planejar uma aula, você vai ver 

que tudo aquilo que você aprendeu é muito rico; você não pode usar todos os conteúdos 

que estão lá, mas você vai transformá-los de acordo com o local que você trabalha.Você 

não pode pegar o que você aprende lá e entregar aqui porque aqui é um público alvo 

totalmente diferente de lá, com que todo mundo trabalha, cada um tem o seu.  

Cada educadora social tem o seu, e cada atividade, cada trabalho, você tem que 

adequar ao seu público então você tem que conhecer com quem você está lidando, se você 

não conhece o seu trabalho não evolui. Não vou dizer que de uma sala de aula que tenha 

vinte e oito alunos você vai conseguir passar pros vinte e oito, mas se você conseguir dez, 



doze, quinze, você está conseguindo bastante.  Porque eu converso muito com as 

professoras,  coordenadoras da escola e elas falam sobre as crianças, até os pais também 

comentam da evolução da criança.  

Mediante essa sua afirmação de que a formação contribui para essas mudanças, 

tanto no nível pessoal quanto profissional, Como você avalia a formação que é oferecida 

pela Ação Comunitária em termos de conteúdo, do tempo que destinado a essa formação, 

enfim, como você avalia essa formação que é oferecida? 

Essa formação que é oferecida, eu noto assim até com as pessoas que a gente 

trabalha, que a gente convive nesses encontros de formação, é que as pessoas acham que o 

que a gente aprende lá em formação, a gente tem que colocar em sala de aula. Não dá, 

tudo não dá. Você tem que adequar com as crianças que você trabalha, porque você não 

pode pegar uma criança que já passou quatro, cinco horas na escola, ela aprende 

português, matemática, geografia, ela aprende todas as matérias, aí você querer passar na 

organização essas matérias, você não vai conseguir resultado. Você vai ter evasão de 

crianças, as crianças vêm cansadas, agitadas e você não consegue, agora se a essas 

atividades que nos é passadas nos encontros de formação, você inclui as plásticas as, você 

vai trabalhar todos os conteúdos, todos; você trabalha um lúdico... Porque o que eu noto, 

ás vezes eu converso muito com o Guilherme, né? Então ele vê as atividades nossas, a 

gente começa a trabalhar... Quando nós vamos trabalhar um tema, a gente trabalha o tema 

já pra amostra cultural. 

Nós começamos a começar trabalhar com a criança, iniciando todo esse preparo 

da criança em março, então a gente não tem um tema ainda, não tem um título ainda esse 

projeto, mas a gente já começa a trabalhar com as crianças isso daí pra quando chegar em 

agosto a gente já definir  que  atividades da amostra que nós vamos passar.  

Então a gente trabalha com os materiais que a Ação manda, argila, nós 

trabalhamos com guache, nós trabalhamos com eles leitura e escrita, nós trabalhamos com 

informática educativa, isso aí, a informática educativa é na época em que nós vivemos na 

era da tecnologia, elas ajuda muito a criança, o desenvolvimento do raciocínio da criança, 

porque é um campo que está novo, ela explora tudo, tanto que com a criança eu não fiz 

informática, comecei, tinha medo, me deixa contar meu medo do computador, eu achava 

que era uma coisa assim né? Eu pensava que eu ia apertar um a tecla e ia apagar tudo o 



que tinha no computador, então eu tinha receio, aí eu comecei fazer informática na 

inclusão digital de lideranças comunitárias. Um dia só, no outro dia já cheguei, já estava 

dando aula pras crianças, perdi o medo, não é que eu não sabia, eu tinha medo. Mhum. 

Então, eu já comecei com as crianças, então a gente explora muito a parte da informática 

e em artes. 

Você consegue... O aproveitamento da criança é tão grande que às vezes a mãe 

chega a falar pra gente: 

“Nossa, meu filho não sabia ler e agora meu filho já está lendo!”. 

 Então isso ajuda muito, muito mesmo, eu estou muito feliz esse ano com o trabalho 

que a gente tem realizado com os encontros de formação, a única coisa que eu gostaria 

que  nós explorássemos na área de artes.  Esse desenvolvimento porque tem crianças que 

têm problemas cognitivos, tem problemas psicológicos, dá trabalho lá na escola, a gente 

começa fazer esse tipo de atividade,  lapidando o diamante, lapidando até chegar hoje, que 

tem crianças que hoje estão na escola que eles já começaram a ler..Eu lembro os olhinhos 

de um aluno meu, ele falou assim: 

“Alcione, eu quero falar uma coisa pra você, hoje eu aprendi a ler”. (risos) Que 

lindo! 

Terceira série... 

Quer dizer que a maioria das crianças chega aqui sem... 

Sem aprender, ele não sabe, e porque ele não sabe? A dificuldade, problemas em 

casa com a família, ou o pai é alcoólatra, ou o pai é um dependente químico, né? Drogas 

pesadas, e isso influencia,  pai e mãe brigam,os  problemas financeiro, tudo isso afeta a 

criança. E a partir da hora que ele começou a ler, ele não é mais uma criança bagunceira 

na sala, ele é uma criança mais calma, entende? A gente começa a dar as atividades ele 

tem mais interesse, ele não tinha interesse porque ele não sabia ler e ele não sabia 

escrever.  Aí você fica pensando... Então, o meu trabalho está sendo importante na 

comunidade, o nosso trabalho, tanto o meu como o das outras educadoras, porque a gente 

começa a passar uma pra outra as dificuldades que nós temos e o que nós podemos 

trabalhar com a criança, então, eu evoluí mais nisso aí, porque na parte você é muito 

sentimental, mas não é mas isso é muito rico pra gente, saber que a gente está 

contribuindo, a gente está fazendo a parte da gente perante a sociedade.  



Alcione, eu queria que você voltasse um pouquinho naquela sua primeira fala, você 

disse que nem tudo que é passado no encontro dá para utilizar... 

 Da forma como passam lá não dá.  

Tá! Daria para você explicar melhor isso?   

Porque, por exemplo, nos encontros de formação a gente recebe muita teoria e a 

teoria, às vezes não basta você colocar na prática do dia-a-dia, então o que a gente 

precisa? A gente precisa explorar mais esse campo pra poder é... Eu não tenho 

dificuldade, mas eu acho que as outras educadoras têm... Elas comentam que elas têm 

dificuldade em relação à criança, e que eu acho que... Até eu comentei com o Guilherme, 

que deveria passar muito mais coisas de arte pra gente poder desenvolver as crianças 

porque você vai de artes pra gente poder desenvolver as crianças... Porque, você vai de 

artes, você vai fazer uma tela, você não vai fazer aquela tela só por fazer, a criança pinta, 

suja lá, suja tudo e cadê o “eu” dela? Como que você vai trabalhar? Ela olha aquilo lá ela 

fala: 

“Mas, isso aqui está feio! Olha, minha releitura não está igual está aqui”. 

 O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa criança e explorar o lado 

dele... Às vezes ele tem dificuldade em pegar no pincel, ele tem dificuldade em passar um 

traço, ele tem dificuldade em ele fazer o desenho, o esboço primeiro, então a gente tem que 

explorar esse lado da criança pra que ela possa desenvolver a auto-estima dela, se a auto-

estima dela está lá embaixo, se ela fez uma coisa que ela olha e não ficou legal pra ela, eu 

não posso chegar e dizer que está bonito, e nem que está feio. Eu aprendi com você a 

dizer: “Você pode fazer melhor”. Eu aprendi com a Isabel. (gargalhadas). Essa é a fala da 

Isabel. E eu falo pra ele: 

 “Você pode fazer melhor, vamos tentar? Que tal você passar a tinta assim? Que tal 

se você pintar primeiro as áreas maiores e depois as menores você deixar pra fazer o 

acabamento?”. Então, tudo isso a criança precisa saber, então, a gente trabalha a auto-

estima da criança, e aí ela fala assim: “Nossa! Fui eu que fiz?”. 

 Vamos tentar voltar à minha pergunta, não é? Se eu entendi bem, você acha que 

nos encontros de formação a questão teórica é muito forte, mas a questão prática 

precisaria se melhor explorada, e a área e artes seria um dos caminhos pra explorar as 

questões práticas, é isso? É isso mesmo? É isso.   



Você acha que a formação recebida e atuação prática se desvinculam em alguns 

momentos ou é muito freqüente isso?  

Não pra minha pessoa porque eu já tenho a prática que eu adquiri durante todos 

esse anos de formação com a Ação Comunitária, mas aquelas educadoras que estão 

entrando ou que estão há algum tempo, elas têm essa dificuldade, então, quando você 

apresenta um trabalho seu, elas dizem: “ Mas com o você conseguiu fazer isso?” E eu 

acho que a Ação Comunitária tem capacidade, ela tem ferramentas para poder trabalhar 

isso com o educador, e com isso, os educadores vão ficar mais freqüentes, vão ter vínculos 

com a organização e com as crianças porque senão o educador entra e sai e não cria 

aquele vínculo com as crianças, é isso que eu tenho observado. Não é uma crítica, é uma 

observação minha nos encontros de formação.  

E o conteúdo trabalhado nesses encontros, como você avalia? 

Se você... Se uma educadora, eu falo isso, porque... Eu não tenho formação 

acadêmica em relação a isso, mas eu tenho a vivência de todos esses anos, e o conteúdo é 

muito bom, mas depende da educadora saber explorar esse conteúdo. Certo. O conteúdo é 

muito rico, você tira lá, se você destrinchar... 

Apesar de você não ter formação acadêmica esse conteúdo te ajuda?  

Me ajuda muito, porque lá passa o conteúdo, mas eu não vou pegar aquele 

conteúdo e só vou explorar aqui, eu tenho que procurar livros, eu tenho que pesquisar na 

internet, eu tenho que procurar ampliar aquele conteúdo, porque eu não vou passar 

exclusivamente o que eu aprendi lá. Aí você não consegue passar pra criança... 

Mas os conteúdos passados lá, além de serem bons, você acha que tem a ver com a 

prática? 

Tem, tem a ver com a prática, porque o conteúdo que tem da Ação é o conteúdo que 

tem pra Alcione, que já tem experiência, não um conteúdo pra ser passado diretamente pra 

criança, porque o entendimento da criança é diferente do nosso.  

O tempo destinado a essa formação é adequado, não é?  

É. 

Você acha bom?  

Eu acho.  

Como você avalia a sua participação nesse processo de formação continuada? 



Olha, apesar de estar falando muito agora, mas eu não sou muito de falar, eu gosto 

muito de observar porque enquanto eu estou observando eu estou aprendendo. Cada fala 

de cada educador eu vou tirando e vou aprendendo e vou vendo como é, então se eu 

começar falar muito, eu perco o que eu quero tirar daquele encontro. Tem muita coisa que 

você pode tirar.  

Alcione, voltando um pouquinho, porque eu já deveria ter feito essa pergunta 

quando a gente estava falando da formação oferecida. A supervisão daquele curso técnico 

também é uma formação... É uma formação.  

Como você avalia isso? 

Ah, eu avalio ótimo porque eu tiro as minhas dúvidas. No encontrão eu aprendo, 

tem a visita e eu aprendo também e eu tiro algumas dúvidas naquele encontro que a gente 

chama de encontro regional, porque tudo aquilo que eu faço aqui de um jeito, às vezes eu 

vou visitar uma comunidade, ela faz de outro e eu aprendo muito, isso é muito rico. 

Querendo ou não é uma troca que você está fazendo com a outra companheira porque nem 

tudo o que a gente fala ou escreve, você pode tirar suas dúvidas, só você vendo.. Eu acho 

excelente.  

Então, a supervisão técnica, considerada como um processo de formação, você 

avalia... 

Avalio porque a supervisão técnica é uma coisa pessoal minha, é independente... 

 Eu quero que você fique bem à vontade para falar. 

Não é uma coisa minha, minha dúvida, às vezes o Guilherme chega e começa a 

trabalhar com as crianças e eu aprendo... Se eu for fazer curso só por fazer, eu não vou 

aprender nada, mas eu já jogo ele que é pra eu tirar as minhas dúvidas, ele não sabe disso, 

mas eu comento alguma coisa com ele, aí ele senta com os meninos, ele começa conversar 

com os meninos e eu vejo que do jeito que eu estava fazendo não é o certo, o certo é esse 

jeito aqui. 

Na  sua opinião, em suma, o processo de formação contínua que é oferecido pela 

ONG é eficaz? Sim ou não? 

Pra mim sim. 

Totalmente eficaz? 



Totalmente, a única coisa que teria que mudar nos encontros de formação é ter um 

pouco de ter teoria, teoria é muito importante. 

Nós estávamos falando das partes teórica e prática...  

É porque é importante você ter a teoria, mas a prática, a vivência daquilo, é 

também importante porque tem coisas que a gente tem dificuldade, a gente pega a teoria, 

mas até a gente centralizar e a gente ver aquilo lá, a gente fica meio “voando”, depois a 

gente se perde.  

Então você acha que tem que haver nesses encontros de formação a vivência desse 

conteúdo a ser trabalhado? 

Desse conteúdo, se não for todos os conteúdos que foram dados, pelo menos alguns, 

porque aí a gente já coloca em prática, já sabe que deu certo lá, você pode planejar a aula 

e a gente tenta, porque nem tudo o que passa lá dá certo. É muito rico pra nós porque nós 

já somos adultos, mas pra criança é diferente.  

Ainda com relação à formação, Alcione, você tem algum comentário a fazer, 

alguma sugestão? 

A sugestão que eu tenho eu já dei. Eu não posso falar por todos, vou falar por mim, 

mas eu acho que nós podíamos fazer muito... Tem um fato que à vezes eu comento com 

umas meninas daqui.  Nós temos várias ONGs que trabalham aqui na região, nós temos  o 

antigo CJ, nós temos o Clube da Turma, nós temos mais uma outra ONG aqui na igreja 

que eles trabalham artesanato com crianças da mesma faixa etária que nós trabalhamos 

no Crê-Ser.  E eles trabalham pouco a leitura e escrita, eles trabalham essa parte. 

E pra nós podermos continuar com a quantidade de crianças que nós temos aqui na 

organização, nós temos que juntar a parte de artesanato com a parte que a Ação 

Comunitária quer que nós façamos complementar a escola. Nós nos reunimos com as 

educadoras e a gente colocou isso, a gente tem conseguido manter a quantidade de alunos; 

porque tem o CEU. Olha, tem o CEU que dá atividades, tem o Clube da Turma, tem o CJ e 

tem a igreja que começou esse ano. Somos quatro concorrentes e a gente não reduziu a 

quantidade de alunos que a gente assiste, se a gente só trabalhar o “Gostar de ler e 

escrever” o que a Ação falou pra nós fazermos, nós vamos perder todos os alunos então a 

gente está sempre acrescentando, a gente está sempre inovando, a gente está sempre 

fazendo coisas diferentes...  



O que, por exemplo? 

 Nós trabalhamos com o meio ambiente, reciclagem, nós trabalhamos artes 

plásticas com o material que a Ação Comunitária nos manda. Artes plásticas não entra só 

o “pintar a tela”, você pode usar outro suporte, você pode usar o barbante e além da tinta 

e do guache que nos mandam, nós recebemos doação de restos de tinta de tecido que a 

gente usa pra pintar a telinha deles que já fica diferente, nós recebemos tinta a óleo que já 

está vencida, nós compramos o óleo de linhaça, a gente já mistura, já dá pra criança usar, 

não fica a qualidade  cem por cento, mas é pra criança ver a diferença que tem.  

Então vocês buscam diversificar?  

Diversificar, a gente não para só aí, a argila que vem, a gente procura dar um 

tema, saber o que a criança quer fazer com a argila? Se a criança quiser uma peça bonita, 

a gente queima a peça, a criança pintar a peça e levar pra casa. 

Esse ano nós fizemos vasos grandes que deu pra eles levarem pra casa.  

A Ação Comunitária nos mandou algumas colas coloridas que estavam sobrando 

lá, nós reciclamos essa cola, eles colocaram nos potinhos, nós colocamos mais água e eles 

pintaram os vasos. Dá pra fazer diferente! 

Além dessa formação oferecida pela Ação Comunitária, você costuma buscar 

outras formas de formação? 

Busco, às vezes a gente deixa de almoçar a gente assiste aqueles programas que 

tem na televisão que a gente sabe que vai passar artesanato, a gente fica lá de olho, eu 

procuro...  

Que programa você vê?  

Programa de televisão que tenha artesanato tem no canal onze. Tem um certo 

horário, cada dia eles colocam num horário pra dar audiência, um dia eles colocam onze e 

meia, outro dia meio-dia, outro dia meio-dia e meio.  

Você lembra o nome do programa, não?  

Tem dois tem da Kátia e tem da Yone e além desses tem a internet. 

 Internet? 

 Internet, a gente pesquisa artesanato, a gente acessa o endereço, a gente vê, a 

gente pede apostilas, nós compramos apostilas, essas casas que vendem produtos de um 

real está vendendo as revistas de artesanato baratinho, que nas bancas é de cinco e 



noventa, a gente consegue comprar por um e cinqüenta, dois reais, tem na vinte e cinco de 

março aquelas bancas da rua que vendem bastante revista baratinho por um real, tem os  

materiais que a gente usa, que a gente mesmo compra porque pra artesanato você não 

pode usar essas colas comum que a Ação manda tem que usar cascorez, a gente vai 

comprar aquela  cascorez, porque a arte final que a criança vê , isso é que consegue. 

E cursos?  

Cursos? A gente faz cursos de artesanato, sempre a gente está fazendo. 

Onde?  

Tem na igreja, tem uma igreja de Mórmons aqui que sempre tem, tem na igreja 

católica e tem no CEU... A gente sempre vai ao CEU porque tem alguma atividade... Mais 

é nas igrejas que tem e tem a Escola da Família que também sempre tem alguém que 

apresenta alguma coisa.  

Eles dão o espaço então?  

Eles dão o espaço e eles vão dar o curso. Não é um curso assim... Mas pelo menos 

você já tem noção, que aquilo pode da certo, que podemos tentar fazer aquilo lá na nossa 

comunidade ou então pensar em aprimorar fazer diferente. 

São idéias que a gente vai pegando... 

Como você avalia a sua atuação como educadora social? Explique sua auto-

avaliação. 

Ah, eu acho que eu sou boa. 

Em que você é boa?  

Eu tenho um ponto negativo, eu não tenho formação pedagógica, mas eu acho que 

eu estou conseguindo... No meu aprendizado, eu estou conseguindo suprir essa parte, mas 

o que eu acho que eu sou boa é que eu sempre estou buscando coisas diferentes, eu não 

estacionei, eu não fiquei parada, eu não fico parada, eu sempre estou pesquisando, eu 

sempre estou indo em busca daquilo que eu quero passar pros meus alunos, isso tem me 

ajudado muito...  E coisas novas, não estar querendo fazer sempre a mesma coisa. 

Na sala de aula, em que você é boa?  

A minha relação com os alunos eu acho boa, o meu jeito de trabalhar com uma 

criança, trabalhar individualmente. Porque cada criança é cada criança, então eu tenho 

que trabalhar com cada um o jeito dele ser.  



Então você é boa nisso, não é? Na sua relação e na forma de desenvolver... 

Desenvolver as atividades.  

Com cada criança. 

Eu acho que eu sou boa, eu acho né? Não sei. 

E essa nova prática pedagógica? Você faz várias atividades com o grupo de 

crianças não e? Qual a atividade que você faz que você tem sabe que se dá bem? 

O que eu me dou bem é a área que eu gosto de fazer, artes. 

Que tipo de arte? Pintura? Escultura?  

Pintura, escultura também, tudo nessa parte, manual. Ahã. Eu acho que eu consigo 

desenvolver e passar aquilo que eu gostaria que eles aprendessem. 

Você tem dificuldades na sua prática pedagógica? 

Dificuldades a gente tem. 

 Tente enumerar algumas.  

Ah eu sinto muita dificuldade em trabalhar com as crianças a auto-estima lá 

embaixo. É uma coisa demorada, você vai conseguindo...  

Você tem dificuldade em trabalhar a auto-estima? 

Ah, às vezes ele está tão pra baixo que eu pego aquele problema dele pra mim, 

entende? Às vezes eu fico em casa imaginando como eu posso ajudar? Às vezes eu não 

consigo trabalhar isso com a criança porque a criança não se abre entende? Depois de 

muito tempo que ela vai pegar amizade com a gente. Eu fico me questionando: “Mas 

porque eu não consigo?” E fico tentando de um lado tentando do outro e demora isso pra 

gente poder tirar da criança.  

Então essas questões relacionadas à auto-estima trazem na criança um desempenho 

não tão bom e isso te incomoda?  

Incomoda, porque aí eu tenho que pesquisar e quando eu não consigo com a 

criança eu tenho que pesquisar a família.  O que está acontecendo? Com o é que ele 

chega?  Se ele chega cabisbaixo ou se ele consegue ser agressivo com um colega, eu tenho 

que ver o que está acontecendo. Quando eu não consigo que a criança solte, eu vou 

pesquisar a família e na família é que você começa a saber o que realmente está 

acontecendo. 



E os outros conteúdos? Você tem alguma dificuldade de trabalhar? Leitura e 

escrita? 

Alguma coisa de escrita. Esse ano, por exemplo, eu comecei a trabalhar rima, eu 

senti alguma dificuldade, eu tive que voltar lá e estudar e a pesquisar pra eu poder passar 

pras crianças, eu senti dificuldade. É? 

 A rima, a rima assim sabe? Você chegar a passar assim pra criança e a criança já 

pegar, eu senti dificuldade nisso, então foi uma dificuldade que eu senti que eu tive que 

pesquisar. Tive que voltar, às vezes eu explicava pra criança, eu entendia como que era, 

mas eu não conseguia, mas eu não conseguia passar pra criança, aí outra criança que tem 

facilidade de pegar, ele pegava rapidinho e eu falava me ajuda aqui que eu não estou 

conseguindo passar pra ele. Tá. Então aí a criança falava: “Olhe Alcione, eu vou ajudar 

ele, ta?” Aí passava, e quando você não consegue passar pra criança aquilo que você 

quer, você se acha impotente, se acha incapaz e mexe com a minha auto-estima também, 

porque às vezes eu quero passar, mas eu não consigo falar uma linguagem que a criança 

entenda. Eu não sei se todo mundo tem essa dificuldade, mas eu tenho essa dificuldade. 

Você pensa em mudar de profissão? 

Não, agora não. 

Futuramente? 

Nem futuramente. Foi aquilo que eu me identifiquei, eu me realizei como pessoa e 

como ser humano, tudo aquilo que eu queria pra minha vida, eu encontrei nesses oito anos.  

Tudo o que você queria? 

Tudo que eu queria, eu parei um pouco, lembra quando eu fiz aquela sua tela? Eu 

falei que eu tive... Me chateei com alguma coisa e parei de pintar. 

Por quê?  

Não, eu ouvi um certo comentário lá na Ação que me deixou chateada, numa 

exposição que teve lá. Aí eu peguei e falei: “Nunca mais eu vou pintar”. 

Nossa! 

Não pintei. 

Que comentário? 

É que eu tenho muita facilidade com lápis “dois B”, eu tenho facilidade de ensinar 

a criança a ampliar desenhos, explicando... Sim. Eu tinha um aluno meu, Amauri, com 



poucas explicações que eu dei pra ele, ele ampliava desenhos que ficava um show. Tá. Um 

show dizer assim que não foi ele que fez, aí tinha uma exposição lá no ginásio da Ação 

Comunitária e eu expus os trabalhos deles, e chegou uma educadora, e ela teve a 

infelicidade de falar: 

 “Mas isso aí não foi a criança que fez, isso aí foi ela que fez”.  E eu ouvi. Aquilo 

me magoou tanto, que eu parei, eu bloqueei, eu cheguei em casa eu chorei e eu falei: “Eu 

não vou mais pintar, eu não vou fazer nada, eu não quero mais saber”. Porque eu estava 

pondo aquilo de coração. Esse menino tinha problema cardíaco, ele não tinha pai, sabe? 

Mas ele criava, sabe? Então eu tinha muito amor por ele.  

Você nunca mais pintou Alcione? 

Comecei pintar só esse ano. (choro) 

Nossa... Mexeu muito com você. 

Ele morreu. (choro) 

Ah, o menino? Mas o que te bloqueou foi esse comentário? 

O comentário. Eu até comentei com uma colega que eu não acho justo que a pessoa 

fale isso. Chegue e fale pra gente: “Foi realmente seu aluno que fez? Eu posso ver ele 

fazer?”. 

Você chegou a falar sobre isso com a educadora? 

Não, ela até já saiu da Ação, no outro ano ela saiu. E eu fiquei chateada, fiquei 

super magoada, porque se as pessoas não são capazes deixem que os outros façam o seu 

trabalho. 

Tem coisas que eu não sou capaz de fazer, se eu tentar eu faço entendeu? São 

coisas que eu não gosto, então eu não faço. Isso me deixou... Depois o menino faleceu, ele 

ainda fez PPT, ele faleceu no CEU, ele dava aula de violão, começou passar mal... 

Ah, ele já estava dando aula? 

Estava dando aula já, tinha dezesseis anos. Que graça... Daquela época desse 

comentário, eu ainda fiquei trabalhando algum tempo com ele, tanto que os trabalhos dele 

antes dele morrer, uns quatro meses antes ele falou assim: “Alcione, eu sei que você tem 

um monte de trabalhos meus aí que você expôs e eu não levei embora, você pode me dar?” 



Eu falei - posso Amauri - então os trabalhos mais bonitos que tinha... Eu falei 

assim: “A sua pasta está aqui, você escolhe o que você quiser levar, mas deixa pelo menos 

um pra mim?” Aí ele foi escolhendo né? 

Como ele eu tive o João também que era muito bom, tive vários alunos que 

gostavam desse tipo de atividade, mas ele foi o que mais me marcou. 

Eu pintei essa tela, essa tela foi a última tela. Comecei a pintar esse ano. Aquelas 

telas que eu comecei a ajudar os meninos, motivando; ensinava os meninos a pintar, mas, 

assim,  pegar uma tela, por a minha tela num cavalete e começar a pintar, eu num... Parei. 

Nessa época, todas as minhas telas que eu tinha pintado, eu vendi tudo. Olha. Fiquei sem 

nenhuma. 

Eu tenho a sua lá. 

Olha, eu saí da escola nessa época, eu saí da escola, não voltei mais na escola. 

Nossa, mas mexeu com você tanto assim? 

Ah mexeu, me magoou muito, porque se eu não sou capaz de fazer uma coisa, eu 

não critico os outros, ela fez outros comentários também né? 

Você não deveria ter deixado interferi tanto assim. 

Depois eu comecei a estudar também, fazer suplência, não dava pra fazer os dois, 

mas pelo conteúdo nos três, quase quatro anos que eu fiz de artes, eu peguei muito 

conteúdo, eu peguei muita coisa, eu aprendi muito, porque é a mesma coisa que você 

andar de bicicleta né? Você volta a pintar, você relembra tudo. Todas as técnicas que eu 

aprendi, como trabalhar com pincel, se você não tem pincel como que você vai fazer o 

pincel que se adapta àquilo que você quer fazer, então tudo isso que eu aprendi eu não 

esqueci. 

Então, você pensa em levar sua vida como educadora social. 

Como educadora social. 

Muito bacana. 

Espero que eu agüente mais alguns anos. 

Ah! Agüenta, você está bem. (risos) 

Foi muito bom. Nossa! Trabalhar como educadora social fez eu ver o quanto que eu 

tenho de potencial, o quanto que eu tenho pra passar pros outros, o quanto eu posso 

ajudar o meu próximo. 



Agora meus filhos estão grandes, estão criados, cada um está cuidando da sua vida 

e agora eu tenho que cuidar da minha e realizar aquilo que eu quero, e ainda não desisti 

de fazer minha pedagogia. 

 É, eu queria te perguntar isso. 

Estou tentando pela Araras, é que não tem tão perto aqui, tem um pouco mais 

longe, tem lá na João Dias, eu ia fazer na João Dias, mas o rapaz que a Sueli mandou me 

trazer a data de inscrição esqueceu de me dar o papel e passou. 

Então você vai voltar a estudar? Vou. Vai fazer o seu curso superior? Muito bem! 

Tem aqui na Nossa Senhora do Sabará vai montar uma faculdade nova eu estou 

tentando ver se eu consigo minha bolsa. 

É isso aí, Alcione. 

Não, não vou desistir não. 

Já que você quer continuar na área tem que se aperfeiçoar cada vez mais. 

Principalmente fazer a pedagogia, aí depois eu faço artes, se tiver tempo eu faço. 

Vai ter sim. 

Vou. Vou tentar.  

Muito bacana Alcione. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua entrevista. 

Adorei te ouvir. 

            De nada. 


