
 
Entrevista com Maria Aparecida dos Reis Silva no dia 01 de dezembro de 2005. 

 

 

- Cida, primeiro eu gostaria que você me contasse um pouco da sua identidade pessoal 

com relação às lembranças da infância. Quais as lembranças da infância que marcaram a 

sua vida? 

 

- Um fato que marcou muito é que eu convivi com a minha mãe até os 5 anos. Eu percebia 

que apesar de a gente ter uma condição de vida um tanto precária - porque trabalhava-se 

para criar 5 filhos -, mas ela supria. Se eu recebia uma roupinha nova, todos os irmãos 

recebiam. As lembranças são poucas. Era um lar feliz, onde havia respeito. A minha mãe 

procurava passar para a gente sobre um respeitar o outro, mas esse tempo foi pouco. Ela 

faleceu cedo, quando eu tinha 5 anos. A parte que eu precisava eu não tive. 

 

- E com relação ao local que você morava? A casa, a cidade, como era? Você morava com 

quem? 

 

- Eu morava na Parada do Socorro com meu pai, a minha mãe e mais 4 irmãos. Ao todo 

eram 7 pessoas numa casa de três cômodos. Com o passar do tempo nós passamos a 

morar em 2 cômodos, porque nós pagávamos aluguel e houve uma comadre da minha mãe 

que não tinha lugar para morar e aí minha mãe cedeu um cômodo para ela morar. Então 

essas 7 pessoas que moravam em 3 cômodos passamos a morar em 2 cômodos. Cada um 

tinha a sua cama. As meninas dormiam numa cama de casal. Meu pai e minha mãe, e 

meus dois irmãos tinham as camas deles. Depois que a minha mãe faleceu foi duro, aí foi 

precário porque além da falta que a minha mãe fazia, meu pai foi obrigado a colocar 

pessoas que tomassem conta da gente. Nós éramos muito pequenas. Aí essas pessoas que 

ele colocava para cuidar da gente... elas não tinham dó. Elas judiavam. Teve um dia, no 

caminho da escola, me marcou muito... eu vinha da escola e minha irmã estava indo, ela 

vinha chorando pelo caminho. Eu tomei um susto tão grande! Eu perguntei para ela: o que 

aconteceu? Ela falou: eu tô chorando porque a Maria jogou a Cleide dentro da bacia do 

banheiro e eu não pude fazer nada. 



 

- Da privada? 

 

- É, minha irmã menor de 3 anos. Jogou ela dentro da privada. Eu fiquei com uma raiva 

dela tão grande que eu não me esqueço até hoje. E o meu pai tinha uma confiança nas 

pessoas, que ele não acreditava na gente. Isso marcou... 

 

- E ninguém na família acompanhava? 

 

- Não, não tinha. No primeiro momento, quando a minha mãe faleceu, a idéia das minhas 

tias é que separasse. E meu pai falou: Não, porque não são filhos de cachorro que nasce 

dá um pra cada um. Se eu passar fome eles vão passar fome junto comigo, mas eu não vou 

separar ninguém. Isso marcou muito porque meu pai foi forte. 

 

- Ele não se casou novamente? 

 

- Não. 

 

- Então vocês sempre foram criados com empregadas? 

 

- Até a gente atingir uma idade que meu pai percebeu que a gente podia cuidar da casa. 

Com 10, 11 anos a gente já levava a casa por nossa conta. 

 

- O ambiente era agradável? 

 

- Era tudo muito pequeno, não era uma casa com comodidade... 

 

- Em que bairro era? 

 

- No Socorro. 

 



- E as condições socioeconômicas relacionadas á saúde, à alimentação, cultura, lazer, 

como era? 

 

- O lazer, a gente brincava na rua. A gente brincava de vôlei, mas assim... Víamos o meu 

pai, a gente corria para dentro! As nossas brincadeiras eram na rua com os filhos dos 

vizinhos. Não tinha passeio no shopping, cinema... não existia isso. 

 

- E as condições sócio-econômicas como que eram? 

 

- Eram precárias. Só o meu pai que trabalhava para sustentar os 5. A gente tinha uma 

alimentação saudável na medida do que ele podia dar para a gente. Tinha semanas... eu 

lembro que meu irmão falou uma vez: "Nós vamos comer ovo de novo?" Meu pai falou: 

"Vamos, é o que eu tenho. Se você não está satisfeito você pode procurar e ajudar 

também!" Eu lembro dessa fala do meu pai. Foi marcante. Ele procurava dar tudo para a 

gente, mas dentro das possibilidades dele. 

 

- Condições de saúde... 

 

- Na medida do possível as empregadas acompanhavam. Até quando eu comecei a 

entender mesmo. Nas reuniões das minhas irmãs quem ia era eu. Se precisava dar vacina 

quem ia era eu. 

 

- Brincadeiras na infância então era mais na rua. 

 

- Mais. Eu nunca tive nem uma boneca. 

 

- Nem um brinquedo? Nem as suas irmãs? 

 

- Nada! Nada, nada, nada. Porque na cabecinha do meu pai, ele tinha que suprir as 

necessidades com relação à roupa... as básicas, alimento, calçado. Existia um vizinho ou 

outro que quando os filhos não queriam mais os brinquedos eles davam para a gente, ou 



então a gente brincava na casa deles. Mas comprado para nós não. 

 

- Então tinha brincadeiras de rua... vôlei e o que mais? 

 

- Vôlei, queimada, amarelinha... 

 

- E vocês tinham quantas horas por dia para brincar? 

 

- Ah, não tinha muito não. Por causa da escola... cada uma estudava num horário, e aí 

depois tinha a casa para cuidar. 

 

- A empregada não cuidava da casa? 

 

- Não, ela dividia com a gente. Ela dizia assim: "você vai fazer isso, isso e isso!" Quando 

eu completei 9 anos eu falei para o meu pai: agora a gente vai cuidar da casa. Eu comecei 

a fazer a comida... nós não suportávamos mais. Meu pai pagava elas, mas o serviço quem 

fazia era a gente. 

 

- Que serviço você fazia? 

 

- Arrumava o quarto, varria, passava pano. Normal, serviços domésticos. 

 

- Chegou a ter algum trabalho profissional na infância? 

 

- Não. 

 

- Com 13 anos você foi trabalhar em casa de família? 

 

- Fui porque a coisa apertou. Tanto é que eu deixei a escola. Eu chegava sempre atrasada 

na escola... e as empresas precisavam que a gente ficasse até mais tarde fazendo hora 

extra mesmo. Aí não dava tempo. Foi acumulando, eu tirava nota vermelha, e eu desisti. 



Eu falei para o meu pai que ia trabalhar para ajudar ele. 

 

- Seus irmãos também trabalharam cedo? 

 

Também. O mais velho era mais responsável, o mais novo era mais cuca fresca. Ele 

mesmo dizia que não nasceu para ser mandado. Ele batia logo de frente e acabava saindo 

do emprego. 

 

- Vamos conversar mais um pouquinho sobre a sua história de vida familiar. Os seus pais 

eram migrantes nordestinos. Seus avós eram brasileiros? 

 

- Também. Por parte de mãe eram pernambucanos e por parte de pai os dois eram 

sergipanos. 

 

- Como eram as suas relações familiares? Como era a qualidade das relações que vocês 

tinham? Diálogo, convivência... 

 

- Não tinha porque meu pai por ser uma pessoa criada num regime antigo, ele achava que 

ele não tinha que conversar com a gente. Então as meninas, o que nós aprendemos foi 

conversando com amigos, na escola... 

 

- Você tinha bastante amigos? 

 

- Tinha bastante amigos na escola. Ali eu tinha a oportunidade de escolher o caminho que 

as colegas passavam ou se seguia o caminho certinho. O meu pai dava o exemplo, ele 

falava o que ele queria, como ele queria. Namorar nem pensar! E os meus irmãos também 

cobravam. Eles falavam que não queriam a gente se beijando com os rapazinhos. 

 

- Então tinha o controle familiar em cima dessa socialização? 

 

- Tinha. Severo. 



 

- Por parte dos irmãos e do pai... 

 

- Isso. Tinha sim. 

 

- Então diálogo com seu pai era praticamente inexistente? 

 

- Ele saía de manhã, só chegava de noite. Ele só olhava se a gente tinha comodo, tomado 

banho... 

 

- E com seus irmãos, tinha diálogo? 

 

- Não tanto. Tinha no sentido deles controlarem a gente mesmo. Pra ensinar o certo e o 

errado não. Uma etapa que ficou muito marcante na minha vida é que meu pai bebia 

muito. Então por beber ele chegava cansado, de fogo. Ele só olhava pra ver se tinha 

tomado banho. Ele não agüentava, dormia. Talvez a solidão, a falta da mãe, a fuga que ele 

buscou foi essa. 

 

- Então não tinha ninguém da família que você tinha um bom diálogo, uma qualidade na 

relação? 

 

- Não. Tinha uma pessoa que conversava uma coisa ou outra, a gente perguntava, era uma 

tia minha. Ela é esposa do irmão da minha mãe. Ela sim a gente podia conversar, ela 

explicava as coisas para a gente. Só que ela morava longe e a gente não tinha contato 

direto.  Tinha que aproveitar os momentos que ela vinha visitar a gente. 

 

- Você já citou um momento de desestabilização familiar que foi com a morte da sua mãe... 

 

- Isso foi um momento marcante, crítico! 

 

- Você tinha 6 anos? 



 

- 5 anos. 

 

- Teve algum outro momento marcante nesse sentido que gerou uma desestabilidade na 

família? Alguma morte? 

 

- Teve... o meu pai, né? Eu já tinha três anos de casada. 

 

- Foi uma situação que também mexeu? 

 

- Mexeu. 

 

- Tinha alguma atividade no ambiente familiar envolvida com hábitos de leitura e escrita? 

 

- A gente decidiu que não queria mais apanhar das empregadas então a gente se dividiu 

para o serviço de casa. O nosso tempo de leitura e escrita era a hora de fazer o dever de 

casa. Aí cada uma sentava e fazia o seu. Mas quem acompanhava as minhas irmãs era eu. 

 

- Você era a mais velha? 

 

- Eu sou a mais velha. 

 

- Tinha a prática de leitura de jornais, livros? 

 

- Não. Não era uma coisa que fazia parte do nosso cotidiano. O meu pai mesmo não tinha 

tempo de sentar com a gente. 

 

- Ele também não lia? 

 

- Não, ele mal assinava o nome dele. A gente escrevia num papelzinho e ele copiava. 

 



- E o uso da leitura e da escrita para o cotidiano, como bilhetes, lista de compras, existia 

essa prática? 

 

- Não. As compras, quando o meu pai recebia, quem fazia era ele. Agora se eu ia para a 

escola e eu e minha irmã não tínhamos nos encontrado, ela deixava bilhete. 

 

- Então havia comunicação por bilhetes entre vocês? 

 

- Entre nós. 

 

- Mas não com o seu pai. 

 

- Não, por causa da dificuldade dele. 

 

- Quem realizava o acompanhamento escolar? Saber como estava indo na escola, a 

freqüência... 

 

- Quem acompanhava era eu. 

 

- E o seu? 

 

- A própria escola entendia a nossa situação, eles conheciam o nosso histórico. Então 

quando eu ficava muito sem graça eu pedia para uma tia. 

 

- O seu pai nunca ia? 

 

- Não porque se ele faltasse ele era mandado embora. Ele saía 4 h da manhã e chegava 

10, 11h da noite.  

 

- E ele acompanhava em casa? 

 



- Não, nunca acompanhou. Ao contrário, a gente que mostrava. Quando a minha tia não 

podia ir buscar minhas notas eu pedia para o meu irmão mais velho. Mas as outras, quem 

ia era eu. 

 

- Se acontecesse de você tirar uma nota baixa... 

 

- Ninguém nunca ia saber. Graças a Deus isso nunca aconteceu.  

 

- Se vocês faltassem na escola... 

 

- Talvez ficassem sabendo porque a diretora era muito presente, muito rígida. Se isso 

acontecesse ela comunicaria o meu pai. 

 

- Cida, fazendo um vínculo com a sua identidade escolar, você gostava da escola? 

 

- No começo eu não gostava. Porque... as crianças tinham uma brincadeira que eles 

falavam: "Já chegou a sem mãe!" Aquilo me matava. Foi muito marcante. As duas 

professoras (1ª e 2ª série) eram muito rígidas, isso me bloqueou um pouco. Eu passei a 

gostar mesmo foi da 3ª série em diante. Essa professora acompanhou mesmo, ela tinha um 

lado afetivo. 

 

- Quando você começou a gostar da escola você gostava mais do que? 

 

- Eu gostava mais de Língua Portuguesa. A gente lia, a gente brincava. Eu tinha a 

oportunidade que eu não tinha em casa. 

 

- Da 3ª série em diante você aprendeu a gostar da escola... 

 

- Aí eu aprendi a perceber a minha necessidade. Só que a hora que eu tive que escolher eu 

optei pela necessidade material e  não a formação como ser humano. 

 



- E professores que te marcaram? 

 

- Dona Lazária da 2ª série, porque ela punha todo mundo de castigo em cima do milho. 

Como dia! 

 

- Por que ela fazia isso? 

 

- Porque era a índole dela. Foi a maneira que ela encontrou de castigar. Desrespeitar o 

professor aquela época, jamais! Ela marcou por conta disso. 

 

- Mas você chegou a ficar de castigo no milho? 

 

- Com certeza! A sala inteira. 

 

- E quanto tempo ficava? 

 

- Dependo do que a gente aprontava no dia. Meia hora, 40 minutos, 15 minutos... Nossa, 

como nós agradecemos à Deus quando acabou o ano! Ela gostava da gente do jeito dela, 

mas eu não gostava dos castigos. Ela castigava com freqüência. 

 

- E teve mais alguma coisa que te marcou? 

 

- A Dona Janice, que era professora de música... 

 

- E isso marcou como? Negativamente? 

 

- Acho que a música naquele momento teve um papel positivo na minha vida. Ela 

trabalhava com músicas corriqueiras, só que ela tocava no violão. Como eu não tinha 

nada daquilo, me encantou. E a maneira como ela falava com a gente, muito tranqüila. 

Ela era alta, bonita... Não que fosse uma pessoa exuberante, mas a maneira como ela 

lidava eu achava bonita. Todo mundo gostava dela. Uma outra que marcou foi a Dona 



Marilires, eu peguei ela até a 5ª série. 

 

- Ela marcou por quê? 

 

- A Dna Marilires fazia eu pular o portão da escola e ir ao cartório pra ela... 

 

- Ela fazia você de secretária... (risos) 

 

- Tá entendendo, né? Mas não tinha como falar não pra ela. 

 

- Mas ela marcou por isso? 

 

- Não, era a maneira como ela tratava a agente. A confiança que ela passava. A gente 

tinha abertura de perguntar e ela tinha paciência para explicar. Os professores que mais 

marcaram são os da infância mesmo, porque já do ginásio foi um ou outro. 

 

- Mais alguém que você lembre? 

 

- Tinha uma professora que eu não gostava. Ela dava OSPB, a Dna Maria Odete. Eu não 

conseguia entender o que ela falava, por mais que eu perguntasse, eu não entendia. Ela 

ficava num canto sentadinha na mesa dela. Eu acho que era isso, aquela coisa do 

professor tradicional que fica num patamar superior? Eu acho que era isso. Ela era 

tranqüila... 

 

- Você não gostava dela? 

 

- Da disciplina. Ela até que eu gostava. 

 

- E as outras disciplinas? 

 

- Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Inglês. 



 

- Língua Portuguesa você gostava? 

 

- Gostava. 

 

- E essas outras que você falou? 

 

- Matemática eu gostava também, Ciências eu não tinha muita dificuldade não. Eu tive um 

pouco de dificuldade em Inglês. 

 

- E as que você menos gostava? 

 

- OSPB. 

 

- E os amigos escolares, você falou que tinha vários. Como era essa ralação? 

 

- Tinha. A gente formava grupos de meninas, de 6 a 10, e passeava, tomava lanche, 

colocava os assuntos em dia. Aí batia o sinal, a gente entrava para a sala. Era uma coisa 

gostosa, foi uma época gostosa. Só que também não morávamos perto uma da outra . A 

gente só ficava na escola mesmo. 

 

- Você tinha bastante amigos? Meninas e meninos? 

 

- Tinha. Mais meninas. Até porque a escola separava um pouco. Os meninos corriam no 

intervalo que nem loucos... Aquilo me incomodava tanto! Eu me lembro que uma vez nós 

estávamos passeando no intervalo, o menino veio correndo e me derrubou. Eu me ralei 

toda, era aquele cimento rústico, eu tenho a marca no joelho até hoje. Aí a escola tinha 

aquela proteção pelo fato de eu não ter mãe, me levaram na secretaria, fizeram curativos. 

Mas também ninguém nunca foi saber porque eu tinha me machucado, lá casa. Meu pai, 

coitado, fazia mal a parte dele, que era trabalhar e por tudo dentro da casa. 

 



- Vocês brincavam do quê então? 

 

- Mais passeio. A gente conversava muito, falava de namorado, coisas de adolescente. 

 

- Como era o ambiente físico da escola? 

 

- Era bem cuidada. O pátio era todo coberto. Eu me lembro muito das tias, as serventes. 

 

- Você tinha uma relação boa com elas? 

 

- Tinha. Ave Maria! Elas me colocavam na frente de todo mundo para eu pegar o lanche 

primeiro. E com as minhas irmãs também a postura era a mesma coisa. Eu ia para as 

reuniões, nunca saia sem comer alguma coisa. Tinha um vínculo afetivo. 

 

- E a qualidade de ensino era boa? 

 

- Na época a escola da prefeitura era considerada a melhor. Então eu tive uma base boa. 

 

- Cida, além das merendeiras que você citou, outros agentes escolares marcaram? 

 

- A diretora marcou porque ela era uma pessoa muito presente, muito rígida. Não tinha 

uma pessoa que a via e não respeitava. Dona Yara. Aquela baixinha era fogo! 

 

- Você tinha uma relação boa com ela? 

 

- Tinha. Ela acompanhava muito. Correr quando ela estava lá nem pensar. 

 

- Tinha coordenadora pedagógica? 

 

- Não me lembro. 

 



- De um modo geral as lembranças escolares são boas? 

 

- São boas. Não vou dizer que são ótimas, pela falta de uma estrutura familiar. Talvez 

pudesse ter sido melhor. 

 

- Legal, Cida. Mais alguma coisa para falar? 

 

- Não, acho que pode fechar. 

 

- Então agora nós vamos entrar no foco central da entrevista, que é com relação à sua 

identidade profissional. Eu queria primeiro perguntar para você como é que foi sua 

escolha para ser educadora social? Você está nessa profissão há 10 anos, é isso? Foi uma 

escolha? 

 

- Foi uma escolha. A princípio quem me indicou esse trabalho foi uma pessoa aqui da 

comunidade. Essa pessoa acreditou, ela falou do projeto Guri e me apresentou para a 

Sônia. Eu falei que eu gostaria de tentar esse trabalho com crianças, aí ela me indicou 

para a Lúcia. Ela era educadora social nessa época. Eu fui lá conhecer o trabalho dela, 

isso em meados de 96. Terminamos o ano, continuei como voluntária e tal. Aí em 97 eu fui 

convidada para fazer uma entrevista na Ação Comunitária para uma possível sala aqui no 

Guri. Nessa época o Guri já veio aqui para a igreja, esse novo espaço. 

 

- Na época que formação você tinha? 

 

- Na época eu não tinha nem o Fundamental completo. Aí quando eu assumi a sala, que eu 

fechei a porta, eu falei "Meu Deus, e agora?". Eu não tinha prática, não tinha nada. Eu 

busquei no dia a dia e com o passar do ano, veio a necessidade das crianças, eu fui 

percebendo que a minha formação não era suficiente, que eu tinha que buscar mais. E 

assim eu fiz. Quando chegou em 98 eu engravidei e em janeiro de 99 eu tive outro filho. Eu 

pensei: agora eu saio. Mas aí a Sônia me ofereceu para assumir a alfabetização de 

adultos, que é de noite e eu tinha quem ficasse com meu filho, e no ano seguinte eu pegaria 



a escola de novo. Só que nós não sabíamos que a Ação ia dar uma reviravolta, que ia 

mudar os diretores. Com a mudança, quando eu quis retornar para o Primeiras Letras, eu 

não pude porque eu não tinha formação adequada. Aí eu voltei a estudar e... você percebe 

buscando uma formação que o ser humano precisa. Os horizontes são amplos para a gente 

se fechar no mundinho. Foi muito, muito legal mesmo. Quando eu voltei eu entrei na 

faculdade para pegar o Crê-Ser.  Foi quando surgiu a oportunidade e eu aceitei. Entrei 

para a faculdade e no Crê - Ser eu estou até hoje. Mas tenho a consciência de que não dá 

para parar. E a gente cresce como pessoa. 

 

- Que mudanças significativas pessoal e profissionalmente você consegue identificar? 

 

- Desde que eu comecei a trabalhar? 

O reconhecimento das pessoas. Você encontrar um pai na rua, eles comentarem que os 

filhos estudaram comigo em 97 e me reconhecerem. Com o passar dos anos a gente cansa, 

a gente dá murro em ponta de faca... E você sabe que a ONG precisa a cada dia de sangue 

novo, gente que esteja disposta a lutar, abraçar a causa. E eu falo em casa: ano que vem 

eu vou deixar o Guri. Minha filha olha pra mim e ri. Ela fala: Mãe, o Guri é sua vida. Eu 

tenho paixão, eu faço porque eu gosto. 

 

- Mas que mudanças profissionais e pessoais você teve de lá para cá? 

 

- Eu comecei a ver as pessoas com outro olhar. Você passa a conviver com pessoas 

diferentes, famílias, necessidades, talvez maiores dos que eu tive na minha infância. Eu 

consigo me relacionar melhor. Formação eu busco constantemente, eu sinto necessidade. 

É um crescimento que você nota. A própria maneira de conversar... eu já mudei muito a 

minha maneira de conversar com as pessoas. Isso é nítido como a teoria e a prática se 

juntaram. 

 

- Como você avalia a formação oferecida em termos de conteúdo, tempo, metodologia, de 

modo geral? 

 



- Pela ONG, né? 

Eu acho que o conteúdo vem de encontro com o nosso dia a dia. Eu tenho consciência que 

o que eles vão trabalhar lá comigo é o que eu vou utilizar no meu trabalho aqui. Está 

ligado e eles procuram trabalhar de maneira que eu vá trabalhar aqui posteriormente. 

Então o educador tem que estar aberto a esta formação. Ele deve ir realmente preparado 

para chegar lá e absorver o máximo. 

 

- A proposta de formação pela ONG, pelo que você está dizendo, parece que ela tá mais 

na mão do participante que vai lá e desempenha ou não, do que na própria proposta de 

formação? 

 

- Não, não é exatamente isto que eu quis dizer. A formação ela é oferecida, é uma das 

coisas que eles cobram da gente, mas o educador tem que estar aberto porque apesar 

desta cobrança, é uma coisa que vem para ampliar o conhecimento dele. Mas ele precisa 

ver essa formação não como uma coisa imposta. Se ele vai aberto para essa formação ele 

aprende muito mais. 

 

- Então ele tem que ter essa disponibilidade interna... 

 

- Tem. Tem que ir querendo aprender. Por exemplo, nós vamos em uma formação hoje, na 

próxima eles irão retomar. Muitas vezes eu me peguei percebendo pontos que eu não tinha 

percebido. A formação é muito rica, ela vem de encontro aos objetivos da proposta da 

ONG e a gente... não é qualquer um que dá uma formação dessas, os suporte, os 

materiais, o pessoal que é envolvido... eles buscam também e a gente percebe isso lá na 

Ação Comunitária. É cansativo? É! 

 

- O que é cansativo? 

 

- O ir e o vir... Porque é contra-mão para a gente, mas é muito legal mesmo. 

 

- E o tempo destinado a essa formação? 



 

- O que eu acredito que a Ação poderia melhorar seria mudar, jogar essa formação para 

um dia da semana. Acredito que aliviaria um pouco para a gente. Fim de semana é 

família, não tem jeito. Se não houver outro jeito, eu vou numa boa, sem problema nenhum; 

mas seria melhor.  

 

- Você acha que você participa de que forma nessa formação? 

 

- Eu acredito que eu tenho uma participação boa. Eu procuro expor o que eu penso, as 

minhas opiniões. A troca entre as educadoras e com os próprios técnicos, e aí você tem a 

possibilidade de vivenciar essas experiências diversificadas de uma maneira que você  

possa fazer no seu dia a dia também. Eu acho que isso é muito legal. 

 

- Então você não tem nenhuma colocação além dessa sugestão da formação acontecer 

durante a semana? 

 

- Um outro ponto que eu gostaria de colocar é a Ação tentar uma parceria com faculdades 

para tentar bolsas para a gente fazer esses cursos. Eu peguei da Juliana recentemente 

uma formação de Educação infantil... é R$200,00. 

 

- Cursos fora? 

 

- De repente o educador não tem para bancar isso. E se tentar uma parceria dessas eles 

conseguem. É legal dar essa oportunidade. 

 

- Você então atribui de certa forma as mudanças que ocorreram como pessoa e na vida 

profissional `a esse processo de formação, ou não? 

 

- Atribuo. Eu atribuo em parte porque eu percebi que a formação que eu possuía não 

estava de acordo com as necessidades das crianças. E atribuo também esse processo de 

crescimento à Ação Comunitária, por ser uma exigência. Hoje eu agradeço à ACB, porque 



talvez se a Ação não impusesse isso aos educadores eu iria me acomodar. Ficar naquela 

mesmice, como existiam muitos educadores da minha época ainda que são assim. Hoje eu 

vejo o que aconteceu depois de eu ter o meu filho como o empurrão que faltava para que 

eu buscasse a minha formação. Eu confesso que eu fiquei meio decepcionada na época, 

porque eu sabia fazer. É duro você ouvir que você não pode ficar porque não tem a 

formação. Por isso que eu fui buscar. E hoje se eu sou alguém eu agradeço a vocês, à 

Ação Comunitária, os diretores, à Sônia que me deu a oportunidade, aos colegas lá da 

Ação pela troca de experiência... 

 

- Você participa de outras formas de Formação além das oferecidas aqui pela ONG? 

 

- Sempre que possível e que eu tenha condição financeira. 

 

- Você tem participado ultimamente? 

 

- Ultimamente não. Esse ano eu só fui em uma, em uma amostra de livros. E agora, hoje a 

Sandrinha... 

 

- Ah! Você vai? 

 

- Mas assim... Acesso à internet hoje, coisa que eu não fazia. Esse ano eu estou como 

coordenadora do PL. Vi algumas formações para as meninas também, mas é aquilo... 

questão financeira... 

 

- Cida, como é que você avalia a sua atuação enquanto Educadora Social? 

 

- Eu não sei se é um ponto positivo ou negativo, mas eu nunca estou contente com o que 

eles me dão. Eu sempre quero mais. Porque eu acredito que o educando sempre tem mais 

para dar. É um ser que a gente não pode subestimar jamais. E a gente está constantemente 

aprendendo com eles. Como educadora eu procuro levar o trabalho a sério. Tanto que as 

mães têm uma certa confiança. Muitas vezes elas passam por problemas, me chamam para 



conversar, saber como eu posso ajudar... E talvez se eu não fosse uma boa educadora, não 

iria haver esse retorno. Eu coloco o que eu penso mesmo. Então eu me considero uma boa 

educadora. Ótima ninguém é. Eu gosto de alfabetizar, está no sangue. 

 

- Seria uma facilidade sua? 

 

- Seria, eu gosto de brincar com as crianças, elas aprendem brincando. 

 

- Então uma das facilidades suas é trabalhar com o lúdico e que mais? 

 

- Eu gosto de artes. Pode não ficar perfeito, mas eu faço. Uma coisa que eu falo para as 

minhas crianças é: Eu acredito em você. Todos os dias eu falo isso. Tanto que nas 

avaliações eu não falo para as crianças que aquilo é uma avaliação. Eu falo que é uma 

atividade que vem para testar aquilo que a gente trabalhou durante o ano. Eles sabem que 

são capazes. Vai colocar ali o que aprendeu, o que não aprendeu não vai colocar. 

Eu prego muito o respeito, e isso você vê nas avaliações.  

 

- E as dificuldades na sua atuação? 

 

- Eu tive com informática. Até então a informática era como se fosse um bicho, eu tinha 

medo. Hoje se alguém tem alguma dificuldade eu já digo: Você consegue! Se eu consegui 

você também consegue. Hoje eu possuo um computador, eu brigo para aprender as coisas. 

Eu sou persistente. 

 

- Então é uma dificuldade que você superou. E as dificuldades que você ainda tem hoje? 

 

- Acho que a minha maior dificuldade até hoje é aceitar a morte da minha mãe. A maneira 

como foi passado para mim... Na atuação profissional... não sei. 

 

- Na sua atuação prática, tem alguma coisa que você não saiba lidar muito bem? 

 



- Acho que não... talvez na hora de avaliar as crianças. Eu tenho medo de ser injusta, eu 

me acho muito rígida. A cada ano eu vou superando, eu vejo que eu estou melhorando. 

Mas eu posso pensar sobre esta questão melhor, só que neste momento eu não vejo 

nenhum entrave. 

 

- Ok. Você pensa em mudar de profissão algum dia na vida? 

 

- Não, eu não me vejo fazendo outra coisa. É o que eu gosto de fazer. Pode até ser, o 

futuro a Deus pertence, mas eu não me vejo... 

 

- Tá bom querida. Não sei se você quer fazer algum comentário... 

 

- Não, eu queria agradecer a oportunidade. 

 

- Então muito obrigada. 


