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Sueli, minha querida... Então Sueli, até a gente chegar na sua história de vida 
profissional né a gente passa pela sua história de vida pessoal, familiar. Então eu queria 
que você a princípio começasse a me contar um pouco das suas lembranças da infância. 
Quais as lembranças da infância que você acredita que marcaram a sua história vida? 

Bom, eu acho assim que tem bastante forte na minha vida, o que foi muito marcante 
foi a questão de ter uma educação rígida. E essa questão rígida fez com que a gente 
pensasse (muuuito) antes de fazer qualquer... Qualquer coisa que não tava dentro, dentro 
da educação dada pelos meus pais. Havia uma rigidez não é? Isso. 
 E assim aonde você nasceu, a casa, o ambiente, a cidade, como que era? Olha, a 
cidade era calma, tranqüila, é... Existia muito essa questão de... Aqui em São Paulo mesmo 
não é? São Paulo é, então existia muito essa questão de reunião familiar, não tinha tanto 
acesso à televisão... Que bairro era? É Cidade Dutra, tá? Então não tinha assim acesso à 
televisão, não tinha muito conforto, então por não ter muito conforto a gente tinha essa 
facilidade de estar conversando com os pais, conversando com os irmãos na hora do 
jantar, na hora do almoço, à noite, antes de dormir, principalmente é, com muito calor, a 
gente não tinha sono cedo, ficava acordado pra brincar, o que me recorda também é que 
muitas vezes a gente ficava assim na calçada, com os mais velhos, minha madrinha, minha 
mãe, a pesar que a minha mãe trabalhava muito, então não tinha muita oportunidade de 
ficar com a gente né. 
  Então a gente brincava de roda, sabe, então tinha muita brincadeira de roda, 
muitas brincadeiras que hoje né, pelo fato de a criança ter mais acesso ao conforto, então 
ela não tem mais esse contato, conforme... Ah. Ela não tem mais contato com a família, 
não tem mais contato com os irmãos, então eu acho... Hoje eu sinto falta, hoje, com trinta e 
um anos eu sinto falta disso, dessa, dessa integração com a família. Brincadeira que você 
estava falando aí, de roda, que mais? Brincadeira de roda, de pular corda, de bater lata. 

Você brincava muitas horas por dia? Muito, brincava muito, muito mesmo. É? E eu 
acho assim... Então, eu acho que com isso, facilitava também a gente ter mais amizades 
né...Tinha bastante amigo? Muito amigo, bastante amizades, então assim, cada vizinho 
novo que aparecia a gente tinha sempre uma brincadeira nova, pra gente estar brincando 
né. Isso vinha acrescentar a questão da brincadeira. E a casa, como era o ambiente em que 
você morava, a casa era grande? Olha, uma casa grande, confortável, mas assim, é, não 
tinha essa questão de, na época, não tinha essa questão de ter sala que a gente né... Muito 
assim... Tinha sala grande, mais assim, a sala era restrita à visita, você não tinha nem 
acesso, porque quando chegava a visita você não podia nem ficar próximo né, bastava a 
mãe olhar assim... Se ela olhasse e era diferente você já tinha que sair fora. 

Então, casa ampla, quartos grandes, bastante camas... Você tem quantos irmãos? 
Cinco irmãos, mas a minha infância, mas a minha infância, na verdade, eu morei com a 
minha madrinha muito tempo porque minha mãe trabalhava fora. Ah, foi a sua madrinha 
quem criou você? É, trabalhava fora assim, ela praticamente assim, como a minha mãe 
ficou viúva, então a minha mãe trocava a questão de ela estar é, como se fala, prestando 
serviço pra uma senhora e no mesmo tempo essa pessoa, cuidava dela, dava morada, 
comida, dava condições pra ela sobreviver, fazer um curso né, porque naquela época não 
fazia curso assim de alfabetização, mas ela gostava de fazer curso de corte e costura, 
bordava, essas coisas que hoje já não está tão em evidência. Certo.          E como era a 
qualidade de vida na infância em termos de condições socioeconômicas, como era sua 



família, tinha...Você fala de bem, de infra-estrutura? Em geral. De dinheiro mesmo. Olha, 
dinheiro, dinheiro mesmo, olha... O seu pai ofereceu uma boa alimentação pra vocês? 
Olha, eu vou te falar uma coisa, olha, eu acho que eu era feliz e não sabia, (risos) mas eu 
não dava importância a isso, eu não dava importância a isso porque assim, nós tínhamos 
um quintal enorme, minha mãe plantava de tudo, minha mãe e meu padrasto plantavam de 
tudo, é, nós tínhamos horta, nós criávamos muita galinha né. Tinha fartura. Tinha fartura. 
Minha mãe, normalmente a minha mãe fazia o pão feito em casa, direto ela fazia o pão 
feito em casa. Cada vez que eu ia à escola e eu via as minhas amigas comendo o pão 
francês, eu achava que aquele era o mais gostoso né. Se fosse ao contrário... Eu me 
recordo da facilidade que tinha de ir à horta colher alface e almeirão e todo fim de semana 
eu até falo até hoje quando eu estou com as minhas irmãs, a gente recorda muito essa 
questão. Todo fim de semana era galinha. Ou era frango frito, ou era frango cozido, e a 
gente detestava aquele fim de semana porque era sempre a mesma coisa, mas hoje eu vejo 
eu falo puxa vida né, tanto conforto e a gente não sabia dar valor a tudo isso.. (risos). 

É por aí, mais assim, condições de dinheiro mesmo, que eu me recordo, que a gente 
tinha assim, família grande... Mas não passava nenhum tipo de necessidade financeira... 
Não. Nunca chegamos a isso, graças a Deus, tá bom?  

E saúde, como é que era sua saúde na infância, era tudo bem?  
Tudo, questão de saúde, tanto eu como meus irmãos, a gente, nós tivemos uma 

infância bem saudável né, não tivemos problemas de doenças, a não ser sarampo... Tudo 
doença de criança não é? É.  

E o acesso à cultura e ao laser, como era? 
Olha, a questão de acesso à cultura e laser, olha, complicada viu? Mas eu acho 

assim, eu acho que, tem hora que hoje eu me cobro por não ser mais, né... Vivido o não 
acesso científico, que eu não tive né.  

Não tinha nem um passeio, nada?  
Tinha passeio, mas era assim, normalmente esse passeio era pra casa de parente, 

passeios assim culturais, eu passei a fazer, a participar desses passeios quando eu tava na 
quarta série, que a gente ia no museu do Ipiranga, sabe? Conhecer mais essa questão 
cultural. Mas eu comecei a ler mais sobre essas coisas, assim no período de escola, porque 
minha família, minha mãe, meu pai, ele nunca teve hábito de leitura assim dentro de casa, 
nunca teve. E passeio pra eles, eles também não tinham essa coisa de passear, passear pra 
eles era, fim de semana não tinha tempo nem pra, pra dar atenção pros filhos e 
geralmente, só iam em casa de parente, festa de casamento, todos os anos tinha. 
 E laser, fora as brincadeiras?  

Laser, assim, eu acho assim, quando eu me recordo das brincadeiras de rua na 
minha fase da infância, eu acho assim que foi muito rica, eu acho que foi muito rica, muito 
rica mesmo, e também assim, o fator que me ajudou também a ter bastante coleguinhas e 
morar com a minha madrinha. Minhas primas mais velhas, sempre liam historinhas 
infantis pra gente. Foi o único, único acesso assim diferente de cultura é isso, agora de 
questão de brincadeira, foi perfeito, perfeito. Foi assim eu acho que... Curti muito, todos as 
brincadeiras. Todas saudáveis. Saudáveis.  

Tinha brinquedos, ou não?  
Tinha brinquedos, mas não muito, tive época também de acariciar muitas vezes 

uma espiga de milho (risos), uma espiga de milho tem diferentes cores de cabelo né, e 
aquilo representava boneca pra gente, muitas vezes a gente brincou com espiguinha de 



milho. Ora com o cabelinho meio ruivo, ora com o cabelinho meio amarelinho né. E curtia 
muito, nossa! E era bom, a gente não sentia falta das bonecas bonitas de hoje.  

Ahã. E trabalho infantil, chegou a desenvolver algum trabalho durante a infância? 
Não. E doméstico? Doméstico? Cheguei, cheguei várias vezes. Doméstico você ajudava? 
Ajudava muito, muito, muito. Ajudava a cuidar dos meus irmãos menores... Com que 
idade? A minha idade né? Que idade você tinha na época? Dez, onze, doze, já cuidava dos 
meus irmãos. Tinha que cuidar muito bem.  

Então era trabalho infantil. (riso) Com certeza, com certeza. É? Tinha que 
trabalhar muito. Você é a mais velha? Das meninas sou. Ah, então é por isso que você 
ficava mais com eles. Foi. Trabalhei muito assim, eu acho assim, eu até peguei trauma, 
teve uma época que eu peguei até trauma de ficar com criança. Mas a tua mãe trabalhava 
fora? Não. Minha mãe não trabalhava fora, minha mãe não trabalhava... É assim, quando 
a minha mãe ficou viúva... Então por que é você que cuidava das crianças? Porque era 
assim, não tinha pra onde ir, só ia pra escola, fica em casa, e hoje a gente tem esse perfil 
dentro de sala de aula né. Criança de dez, onze anos já começa a sair do projeto porque 
tem que ficar em casa tomando conta do irmão mais novo, tem que cuidar da casa, e eu 
tinha, minha mãe não trabalhava, mas, é, essa responsabilidade era minha, se a minha 
mãe tivesse que sair eu tinha que ficar tomando conta dos meus irmãos menores.  

Mesmo a sua mãe estando em casa você era responsável por...  
Mesmo a minha mãe... Eu era responsável pelos meus irmãos, e ai se eu não 

cuidasse bem... Então hoje eu começo a... Cuidava de tudo deles? Não lavava roupa, roupa 
não lavava, mas cuidava deles, a questão do banho, era responsabilidade minha dar banho 
antes deles dormirem, café da manhã...  Com dez anos? Com dez anos. Então assim, é uma 
responsabilidade que hoje se você for comparar, hoje mãe não tem essa responsabilidade 
com a criança, com o próprio filho dela. 

Então tá, alguma coisa que você quer contar da infância, que marcou, uma 
lembrança marcante.  

Olha, marcante assim, coisas assim que marcou assim, de bom,  eu acho que foi 
essas brincadeiras de infância, eu acho que histórias infantis que eu ouvi muito da minha 
prima né. Marcou também pra mim a questão da violência muito. Você apanhava? Não, 
não apanhava, graças a Deus, mais assim, no dia em que minha mãe ficou viúva, a minha 
mãe ela foi morar com um senhor, com o tempo ela até casou com esse senhor, hoje ela é 
casada com ele, mais eu não tinha, até então, eu não conhecia a violência, eu não conhecia 
agressão, eu não conhecia esse lado do mundo.  

Então eu conhecia um lado da vida tão bonito né, mais passaram pra mim uma vida 
tão bonita, e de repente eu me vi diante de uma casa, com a minha mãe, que é uma coisa 
que eu sempre quis, que é ficar com a minha mãe, e com um homem que disse que a partir 
daquele ia ser meu pai, uma situação complicada. E aquela imagem de pai que qualquer 
criança almeja, né. Mas, que de repente, tinha um lado daquela pessoa agressiva com as 
pessoas que você quer bem, no caso meu irmão, meu irmão foi mito espancado.  

Por ele? Por ele. E na sua mãe, ele também batia? Não. Nunca ele bateu na minha 
mãe.  

Espera, a sua mãe, ela se separou?  
Separou. Então ela se separou, ela não trabalhava fora não né. Mas ela teve uma 

época da vida dela que como ela veio de Rosário do Sul pra cá, e aí ela teve meu irmão 
primeiro, que são uns anos mais velhos, e aí, ela ficou viúva, e aí ela foi, com o tempo ela 



foi morar com esse senhor. Depois ela casou, depois desse relacionamento ela teve mais 
quatro filhos.  

Entendi. Então assim, é, aí a partir daí, é claro, minha mãe nunca trabalhou mais 
fora, tá? Mas a minha mãe assim, muito submissa, ela falava muito amém, aceitava tudo, 
ela não tinha atitude, ela não tomava a... Acredito que se ela tivesse tomado atitude na 
época de reivindicar alguma coisa, eu acredito que ele não chegava a tanto, espancar 
tanto o meu irmão.  

E essa imagem ficou na minha cabeça até hoje, marcou muito.  
Então tá. continuando nas questões familiares,qual que é a origem da sua 

família?De que lugar eles são? Seus avós? 
Olha, a minha mãe é de Rosário do Sul, os pais da minha mãe são de Rosário do 

Sul. Tá, seus avós maternos são de Rosário do Sul. É, do meu pai não, do meu pai são de 
São Paulo mesmo. Agora do meu padrasto é mineiro. 

E a sua descendência étnica? Descendente de índios, negros? 
Olha, a minha mãe fala que meu avô era burguês. Agora eu não sei o que ela quer 

dizer com burguês.  
Mas de onde ele era? 
Também, do Rio Grande do Sul. E a sua mãe?Minha mãe é assim, como a minha 

mãe também teve uma infância muito sofrida a minha mãe evita de contar a infância dela, 
então a gente, como tem essa questão da educação rígida, então eu hoje, hoje ainda a 
gente tem um pouco de receio de chegar até ela e tocar no assunto, então por isso que eu 
falo pra você eu acho porque a gente passou essa coisa... porque não tem forte isso pra 
mim . 

Mas você não tem descendência européia. 
Não. Que eu saiba não. São todos brasileiros. Todos brasileiros.  
Como eram as relações familiares Sueli? Você se dava bem com a sua mãe? Ela 

tinha uma rigidez, mas enfim, a princípio você teve uma relação forte também com a sua 
madrinha, não é? Então queria saber como eram suas relações familiares na sua infância.  

Olha, eu posso dizer assim, quando eu passei a morar mesmo com a minha mãe, eu 
tinha por volta de oito anos né, porque até então, eu estava com a minha madrinha, então 
eu posso dizer praticamente que a minha base como pessoa, a minha base mesmo eu acho 
que veio dos meus padrinhos, tá? Agora, como criança... E a relação com eles como era? 

Eu com a minha madrinha? Olha, minha madrinha sempre foi rígida, sempre foi 
ali, rígida, mas o meu padrinho compensava esse lado rígido dela, ele era extremamente 
amoroso, e não era só comigo que era afilhada, era com todos os filhos. 

Então ele era daquele de sábado fazer um prato diferente, sabe? Ele gostava muito 
de mesa farta, coisas boas né, então ele tinha prazer de sentar-se à mesa, colocar aquela 
mesa farta e ver a gente comendo com aquela boca bem gostosa, e ele ali participando na. 
Independente disso ele era assim muito amigo, mas não que a minha madrinha não seja, 
ela era mais rígida, mas assim, tipo assim, um equilíbrio. 

Mas as questões morais eram fortes.  
Fortes, muito fortes. 
Quais eram aos valores morais mais pregados por eles?  
Olha, mesmo a minha mãe, mesmo depois que eu fui morar com a minha mãe, a 

minha mãe, ela mostrou muito a questão da  importância da honestidade, a questão de não 
estar mentindo, a questão de sempre falar a verdade, não pegar nada dos outros, a 



preocupação dela era essa questão. A questão de respeitar os mais velhos, que aquilo ali 
era sagrado, ser organizada. 

E com a sua mãe você tinha essa relação de afetividade, amizade?  
Tinha, só que assim na minha cabeça de criança fica uma coisa assim: 
Eu sonhava morar com a minha mãe, então a criança acha que com a minha 

madrinha é ruim, mas com a minha mãe vai ser bom, aí você vai morar com a mãe e a mãe 
tem a mesma atitude.(riso) 

Sua madrinha era sua parente ou não? 
Não, ela era amiga de infância da minha mãe, mas assim, o relacionamento que eu 

tenho com a minha mãe é também... Só que  assim, a minha mãe nunca deu liberdade pra 
ela contar da infância dela pra gente, e a gente falta disso até hoje, dela falar um  pouco 
da infância dela. Ela não gosta de falar. 

E com o seu pai? Com o meu pai eu tive pouco contato, pouquíssimo, então eu não 
posso dizer pra você que a lembrança de pai pra mim... Não ficou nada dele, só tenho uma 
lembrança leve dele. 

Infelizmente ou felizmente, eu não sei, o meu padrasto pelo menos ele me registrou, 
porque eu não era registrada pelo meu pai, entendeu? Então hoje eu me cobro, será que a 
minha mãe era casada? Será que a minha mãe não foi mãe solteira. Eu me cobro porque 
assim ela não quer falar, ela tem vergonha de falar, ela não gosta que toque n o assunto. 
Então eu acho que devido àquela exigência dela sobre a educação, eu acredito que ela não 
queira falar pra não se comprometer, tipo, eu estou dando uma orientação, mas eu fiz tudo 
ao contrário, mas a minha mãe sempre deu liberdade pra gente falar de tudo de mim pra 
ela, então ela sempre foi minha amiga nessa parte. Sempre quando eu saía. Meu padrasto 
não queria que eu saísse, ela sabia, ela confiava em mim, ela deixava eu ir, falava cuidado. 

Você morou com a sua madrinha até os sete anos? Com oito anos mais ou menos eu 
fui morar com a minha mãe.  

Com outros membros da família, alguma relação especial que marcou? Você 
lembra como eram as relações? 

Olha, apesar de eu ter vivido numa casa com meu irmão mesmo, mais cinco irmãos 
da parte do meu padrasto que era viúvo com cinco filhos, eu e meu irmão mais velho. 
Nesse relacionamento minha mãe teve mais quatro, com a minha mãe e meu padrasto 
ficaram treze, então o que acontecia? Eu achava que por ter vindo de outra família, meus 
irmão, outra formação, eu achava que a gente ia ter muito problema, mas a gente não teve. 
Ai que bom. 

Tanto que até hoje, Isabel, por incrível que pareça, a gente tem uma amizade assim 
de irmão mesmo. Mesmo com esses outros que não eram seus irmãos? Exatamente. Eu 
acho assim, a minha adolescência, a fase da minha adolescência, eles foram muito mais 
meus amigos do que o meu irmão. 

 Eles eram meus irmãos por consideração, pela convivência. O fato deles serem 
filhos só do seu padrasto não significa que eles não eram seus irmãos. Isso. E até hoje a 
gente tem um relacionamento bom, eles me procuram, sabe? Querem saber se eu estou 
bem, se eu não estou, vão me visitar, eu vou visitar eles, os filhos deles me adoram, os 
meus filhos vão dormir na casa deles, eles vem dormir na minha casa. 

Com tudo, com tudo, com a questão de ser rígido, tanto o meu padrasto, 
meu padrasto então nem se fala, meu padrasto e minha mãe... Eu e meus irmãos, a gente 
conversa muito sobre isso, a questão de ... Nós sofremos, mas se a gente não tivesse 



sofrido, a gente não teria a postura que a gente tem hoje, na questão de valores, de 
valorizar essa questão de vida, de valorizar a questão de conquistas. 
Sueli, outra coisa, havia algum tipo de controle sobre você pelos seus familiares a respeito 
da sua relação com as outras crianças? Controle de quanto tempo brincar.  
Não, não. Nós não tínhamos isso, porque era assim, existia a questão de divisão de tarefas, 
eu acho que hoje existe muito essa questão da falta da divisão, ou tem a divisão de tarefas 
e talvez não é cumprida porque o pai ou a mãe não estão presentes, né? Mas nós tínhamos 
o nosso horário de brinca, mas a gente sabia que tinha limite, sabia que tal hora era pra 
você trabalhar, trabalhar era lavar a louça, varrer o quintal, como eu falei pra você, nós 
tínhamos criação, então meus irmãos cuidavam da criação e das verduras, enfim, cada um 
tinha uma função, todo mundo trabalhava. Agora, quando era pra brincar não tinha limite, 
o limite que tinha era que a gente não podia ficar na rua até dez, onze horas, isso não tem 
condições. O único limite que tinha é assim: Pode brincar? Pode, mas sempre próximo de 
casa e nunca até meia noite, dez, onze horas. 
Sueli, algum momento marcante de desestruturação, desestabilização familiar? De morte 
ou de separação, ou de desemprego, enfim alguma coisa que marcou, na família? 
Na minha opinião, foi assim, pelo meu padrasto ter assim uma postura estúpida, pelo meu 
padrasto ter assim uma postura assim meio grosso de lidar com os filhos, isso marcou 
todos os filhos, inclusive os próprios filhos dele, porque assim, ele não sabe conversar, 
então ele não sabia dialogar com os filhos, então ele às vezes, muitas vezes, ele ia pra cima 
de um filho como se ele estivesse indo pra cima de um homem pra lutar. Então isso daí me 
marcou muito, muito mesmo, porque ficava todo muno abalado e a minha mãe sem... 
Totalmente submissa não falava nada e a coisa ficava adiando... Até hoje ele é assim.  
Você falou um  pouco das suas primas que faziam leitura pra você, não é? Então eu queria 
que você explorasse um pouco mais isso, a questão dos hábitos de leitura e escrita no 
ambiente familiar. Do seu padrasto e da sua mãe, havia esse tipo de hábito? 
Nada, nada. A única coisa que tinha hábito de escrita era a questão do meu padrasto que 
escrevia pros parentes dele e vice-versa, chegava carta... 
Qual a formação do seu padrasto? Primário completo. 
Então ele tinha o hábito de escrever carta? Isso, e quando ele recebia carta, ele passava 
aquela carta pra todos os filhos lerem também, então o único hábito mesmo que eu tenho 
recordação era dele pessoal. Ele dava as cartas pra vocês lerem?! Dava, dava. Então a 
gente lia a carta da avó, em que a avó mandava beijo pra todos os netos, e aí ele colocava 
pra gente estar lendo. 
E responder as cartas ele que respondia? Ele que respondia. Mas ele incentivava, muitas 
vezes ele incentivava que a gente mandasse uma cartinha junto, né? Você mandava? Eu 
mandava, nós mandávamos sim, quer dizer escrevia pouquinho, mas a gente escrevia né? 
Sua mãe não? Minha mãe não, minha mãe não, minha mãe é... Tanto que hoje, que ela está 
aqui em São Paulo, ela tem vontade de entrar em contato com os parentes dela no Rio 
Grande do Sul, mas ela não tem contato nenhum, ela perdeu totalmente o contato com os 
parentes.  
Ela sabe ler e escrever não é? Sabe ler e escrever sabe. 
Ela estudou até... Estudou até a quarta série, não é isso? Foi completo? (silêncio) 
Não, da minha mãe foi completo, não é isso? É uma coisa assim. 
Então, está aqui na ficha nível de escolaridade do padrasto é  primário completo e da sua 
mãe primário completo, então ela sabia ler. 



Ela sabe ler, ela sabe escrever, mas é muito pouco. Em casa ela tinha o hábito de ler 
jornal, revistas? Não, nada. Agora o meu padrasto, ele também colocava a gente pra fazer 
assim, uma das coisas que ele colocava, ele exigia da gente também era o catecismo, ele 
tinha hábito de cobra da gente leitura, ele deixava tarefa... 
Leitura da bíblia? Leitura de livrinhos que tinha lá os Dez Mandamentos, como se rezava o 
Pai-Nosso, ele cobrava da gente a tarefa. Então à noite, geralmente na beira da cama dele 
a gente ia tudo lá... Aquele bando de crianças? (risos) 
 É, e a gente tinha que ter como uma lição na ponta da língua pra ele, então ele cobrava, 
ele virava pra gente e falava: Décimo mandamento, sétimo mandamento, sexto 
mandamento, reza a Salve-Rainha, agora você reza o Pai-Nosso, e a gente tinha que saber, 
e ele cobrava da gente muito, então a leitura que a gente tinha era isso, muito, mas é um 
contato com a leitura, não deixa de ser, né? 
Agora, outras formas de leitura não, não é? Não. Mas suas primas tinham esse hábito não 
é? Tinham, tinham. Elas contavam história? Contavam. contavam histórias. Elas já tinham 
acesso à escola, já deviam estar na quarta série mais ou menos, então geralmente em 
tardes chuvosas, frio, né? 
Que histórias elas contavam? Olha, uma das histórias que me deixou mais marcada, até 
hoje quando eu paro pra pensar em histórias infantis, é a da formiga e da cigarra, é uma 
história que me marcou bastante. Então, ela tinha assim um livro bem ilustrado, tinha 
aquela casinha da formiguinha toda bem arrumadinha, ela toda trabalhadeira (risos) e 
aquilo eu achava tão lindo, eu era cobrada pra ser organizada, pra ter o quarto 
organizado, apesar de que o quarto não era só meu, era das minhas primas, então assim eu 
acho ela muito a minha vida, o meu dia-a-dia de organização com essa história da formiga 
e da cigarra, me deixou muito marcada essa história da cigarra ser preguiçosa. 

Nem seu pai nem sua mãe nunca foram na escola? 
Não. Só cobravam resultado, no caso, passou... Porque antigamente era assim: 

passou? Passou. Não passou? Amém. 
Tinha que ter notas boas e... E se não tivesse notas boas? Olha, nós tínhamos medo, 

porque era prometido apanhar mesmo. Meu padrasto, a gente, todo mundo morria de 
medo do meu padrasto. Eu do meu padrasto e meus irmãos do pai deles, né? (risos) 

E ele batia mesmo se tivesse notas ruins? Batia, ele achava que não tinha que 
negociar com filho pra passar de ano, que é obrigação da gente, que a gente estava só pra 
aquilo, só pra aquilo pra ele, né? Porque eu trabalhava em casa também. 

Então tinha esse controle, não tinha controle de freqüência na escola? 
Controle de freqüência na escola, esse controle tinha no sentido assim, ele 

mandava a gente pra escola, então como a gente sabia a educação que tinha em casa, a 
gente não vacilava, cabular aula, essas coisas a gente nem ouvia falar. (risos) Ficava fora 
completamente de cogitação a questão da gente não ir à escola, ta louco, ia apanhar até. 

E qual era o discurso comum que você ouvia em relação à escola? Que o seu 
padrasto e sua mãe falavam? 

Olha, geralmente falavam assim, meu padrasto que trabalhava fora e minha mãe 
também que com tudo, com tudo, ela teve que morar na casa de uma família, então ela foi 
uma empregada, não deixa de ser uma empregada, porque comia e dormia, né? Até que 
ela arranjou um emprego depois, assim,  emprego mais foi rápido, porque ela conheceu o 
meu padrasto, então ela não trabalhou muito tempo não. Mas, aí, o meu padrasto, ele 
falava da questão assim, a gente tinha que estudar muito pra gente não sofrer igual ele 
sofria, a questão de trabalhar como ajudante, às vezes tinha que fazer hora extra, 



trabalhava à noite, vinha pra casa, tinha muito filho, não conseguia dormir, então ele 
ficava nervoso, então ele achava que se ele tivesse estudo ele não estava passando por tudo 
aquilo, e ele passava pra gente a mesma coisa, olha, estuda, vocês não precisam passar o 
que eu estou passando... Mais é isso que ele orientava a gente. Um caminho pra se 
melhorar... Isso. 

E a sua mãe, falava alguma coisa da escola? Também, falava a mesma coisa, a 
minha mãe falava dessa questão, da gente estudar pra ter um futuro melhor, sempre falava 
isso. Tinha esse discurso? Exatamente, o que eu mais ouvia era isso. 

Alguma vez você sofreu algum tipo de represália por causa de nota ruim? Alguma 
reação forte? 

Não. Nunca tive, mas eu já presenciei várias vezes o meu padrasto dando bronca 
nos meus irmãos por causa disso, até bater por causa de nota baixa, ele já bateu. Então, eu 
corria atrás, como ele era muito violento, eu não vacilava, de jeito nenhum, fazia de tudo 
pra evitar. Eu tinha medo, não tinha medo, eu tinha pavor. Credo 

Sueli, e as escolas pelas quais você passou, primeiro as características físicas 
mesmo. Como elas eram? Grandes, limpas, adequadas, ou não. Como era a qualidade do 
ensino? 

Olha, eu acho assim, na época que eu comecei o primeiro ano, né. Primeiro, 
segundo, até a quarta série que eu estava falando pra você que eu estudei lá na..., né. 
Olha, eu acho assim uma escola maravilhosa, eu tenho uma lembrança tão boa até hoje, eu 
vejo hoje a escola que eu estudei, uma escola particular hoje, no nível de uma escola 
particular. Quando eu vejo as crianças falando hoje do comportamento dos professores, 
comportamento deles dentro de sala de aula, eu fico assustada, agora, não acontece isso só 
em escola pública, em escola particular também acontece, muitas coisas que às vezes a 
gente fica admirada. Mas, a questão de estudo, de conteúdo mesmo, eu sou grata pelo 
primário que eu tive. Todos os meus professores foram muito dedicados, eu acho assim, 
aquele método tradicional, né? Tipo assim, se não fizer direito, vai fazer tantas vezes, se 
você não fizer a letra a, você vai fazer dez. Mas eu acho que contudo, funcionou. Hoje eu já 
não tenho essa visão, de que esse é o método melhor pra se trabalhar, mas do jeito que a 
escola está indo, eu fico pensando... Será que ser não pegar mais firme nessas crianças 
não vai avançar? 

Então você acha que você teve uma qualidade de ensino boa? Rígida, mas boa. 
Eu acho, eu gosto, a única coisa que eu me cobro hoje, e assim hoje, com o 

conhecimento que eu vou adquirindo, o que eu percebo é que você não pensava, né? Você 
copiava. O que você acha disso? Já tinha a resposta no livro. Então se eu tivesse 
trabalhado na época, já dando a minha opinião, eu acredito que hoje eu não teria tanta 
dificuldade de estar colocando no papel, eu acho que eu teria mais facilidade de estar 
colocando no papel. Às vezes eu me deparo com essa dificuldade, então eu acho que é 
devido... Pelo o que eu converso com o coordenador daqui, ele fala que é isso mesmo, é 
devido à expressão que eu tive lá, né? No primário, na questão de a resposta está sempre 
no livro, está sempre no livro, e não facilitava, não explorava que eu pensasse mais, não só 
eu, né? Todo mundo, naquela época. 

Você gostava da sua escola, ou não? 
Eu adorava essa escola, eu adorava, sempre gostei. Eu acho assim, como eu acho 

que eu não saía pra lugar nenhum, então ali era tudo pra mim, né?  
E no ensino médio, também? 



Também. Só que assim, no ensino médio eu já tive dificuldade com o professor de 
matemática, que ele não explicava pra gente direito e eu achava que ele era um tanto 
estúpido, né? Então me intimidaram um pouco, mas eu acho que pela idade que eu 
comecei... Pela idade que eu comecei a fazer o ensino médio, já explicou a cabeça pra 
aprender e sair de lá com resultado. 

Então fale um pouquinho desse professor de matemática. Tem professores que 
marcaram? 

Olha, eu tive vários professores que me marcaram, mas marcaram com coisas boas. 
Agora, matemática eu acho assim, como eu tinha dificuldade, aliás, eu tenho ainda 
dificuldade com matemática, não tenho facilidade com matemática, mas pela dificuldade 
que eu tinha com matemática, e pele... Eu já sou meio tímida, eu não gosto de procurar 
muito, às vezes que eu procurava, que tinha o não, uma resposta atravessada, eu acho que 
a idéia de me facilitar que eu aprendesse mais, me dificultava que eu tinha receio até eu me 
aproximar dele. Então eu acho que isso daí que complicou um pouco. Mas não que eu 
posso dizer que ele é um mau professor, não. Eu acho assim que tem tudo a ver, tem o lado 
do aluno que não procura, se vai procurar tem receio, né?  

Agora esses que marcaram, marcaram por quê? 
Os bons que eu estou falando? Isso.  
Marcaram assim, pela paciência, pela dedicação, assim, até pelo carinho, eu acho 

assim, na minha época tinha muitos professores bravos, mais tinha muitos professores 
bons, eles sabiam valorizar a criança que tinha força de vontade, que tinha interesse, que 
era caprichosos, que traziam o caderno em ordem, tanto é que estava, sempre dando 
elogio, né? Não pela questão do elogio, mas isso estimulava a questão de você estar 
sempre melhor porque você tinha prazer de estar desenvolvendo aquela matéria com 
aquele professor. 

E as disciplinas? Você gostava de todas as disciplinas? 
Não. Eu tive muita dificuldade com português no ensino médio, mas eu peguei uma 

professora muito boa. No fundamental não? Não. 
Não tinha dificuldade não. Eu acho que pelo espaço que eu parei né? Eu acho que 

isso dificultou muito, né? O espaço dificultou muito, porque assim, do tempo que eu fiz o 
ensino fundamental, aí deu um tempo, pra depois fazer o ensino médio, eu acho assim, é, 
dificultou porque assim, se eu tivesse naquele pique talvez eu teria um resultado melhor. 
Eu estava muito bem no ensino fundamental, aí eu parei, porque na época tinha que fazer 
admissão, você lembra? É do seu tempo? (risos) Não, mas eu cheguei a saber pelos meus 
irmãos. É tinha que fazer admissão e muitos filhos, como que o meu padrasto ia pagar a 
admissão pra todo mundo, né? Então eu tive que esperar uma época que dava condições 
de você continuar o ensino fundamental com... Perdão, o ensino médio, só depois que deu 
oportunidade pra você entrar direto. Porque na mesma época que tinha que fazer o ensino 
fundamental, tinha que fazer a admissão pra fazer quinta, sexta série, tipo hoje, né? 

Teve uma quebra, uma fissura, né? Ahã. Certo. 
Outra coisa Sueli, em termos de postura, algum dos professores marcou pela 

postura? Modo de se relacionar? 
Olha, a quarta série me marcou muito, a Dona Augusta é uma professora assim, 

não sei, ela me marcou em postos bons, ela era muito organizada, ela era muito assim, ela 
entrava em sala de aula, ela já tinha planejado a aula, eu lembro perfeitamente disso. 
Então ela não perdia tempo em sala, sabe?  Rápida. E ela cobrava muito, toda semana ela 
fazia que nem uma avaliação pra saber se você estava desempenhando bem ou não e uma 



das coisas que eu achava muito bom que  ela fazia assim, ela terminava um ponto, ela te 
dava uma avaliação, ela te dava outro ponto, ela te dava uma avaliação em seguida, então 
estava muito fresco na nossa mente, então eu acho que,  ajudou a gente assim a crescer na 
série que ela atuou com a gente. Eu acho que ajudou muito, difícil hoje você dar três, 
quatro temas, depois você vai fazer uma avaliação com a criança e... Não fica tão nítido 
pra criança né? A criança tem uma certa dificuldade, eu mesma tenho na faculdade às 
vezes que tem três, quatro, cinco matérias, pra fazer prova eu fico meia perdida. 
E na escola você também tinha bastante amigos, Sueli? Na escola? Muitos amigos. É, 
brincava bastante? Bastante, bastante. E outros agentes escolares que marcaram? Algum 
diretor? Um diretor também, no ensino fundamental marcou muito. É, merendeira? 
Coordenador pedagógico? Não, não. Esse diretor marcou por conta de quê? Ah, esse 
diretor, ele assim, ele tinha o hábito de saber quem tinha se destacado naquele mês, quem 
se sobressaiu com  determinada atividade... Humm, ele acompanhava mais de perto? É. 
Humm, que legal. Então ele tinha... Inclusive, eu tenho até hoje um quadro de honra que eu 
ganhei dessa época, né? Então ele dava, ele levava a gente pra... ele encaminhava a gente 
pra diretoria e lá ele parabenizava o aluno, né? E falava porque que ele estava tendo 
aquela atitude e assinava lá um quadrinho de honra e dava pro aluno, eu acho assim que 
incentivava, não deixava de ser um estímulo pra nós que estávamos começando não é?  E 
eu gostava muito disso, eu achava bonito isso dele. E ele fez eu, muitas vezes ele fez eu 
pensar em  mim, estar sempre melhor, mesmo que eu não gostava de uma matéria eu 
tentava buscar, porque eu queria sempre ter méritos, né? Então eu achava isso bom. eu 
acho que isso também ajuda a estimular a criança. 
Isso foi em que série? Que ano? Olha foi primeiro ano. 
Primeiro ano do ensino? 
 Fundamental. Muito bom, ele me marcou muito, ele tinha muito isso, ele quando ele ia ao 
recreio assim nos intervalos, ele... Ele era muito querido, o pessoal cercava ele, sabe? E eu 
tenho essa lembrança boa dele, porque ele não era afastado dos alunos, não é? Ele estava 
sempre presente, eu achava isso muito bom. Que legal.  
Sueli, agora nós vamos entrar num foco da nossa conversa, que é a sua identidade 
profissional. Então, para começar eu queria que você me falasse como é que foi essa sua 
escolha pela profissão de educadora social? Como é que você veio parar nessa  profissão 
Como é que isso aconteceu? Se é que foi uma escolha, como ela foi realizada?  
Olha, eu me vi desempregada, sozinha, depressiva, querendo fazer alguma coisa nem que 
fosse voluntária. Tá. Aí, uma amiga que foi convidada pra trabalhar com a Ação 
Comunitária, pra ser educadora da Ação Comunitária, pra atuar aqui no Centro de 
Promoções Humanas, e ela não aceitou, por outros motivos particulares, e ela me 
convidou pra estar indo no lugar dela. 
Então, como ela falou pra mim que era pra trabalhar como voluntária e pra trabalhar com 
crianças carentes, ela já me pegou, Aí eu fui correr atrás. 
Então não foi uma coisa que você foi atrás, apareceu uma oportunidade. Apareceu um a 
oportunidade. Mas não que você estivesse buscando trabalhar como professora? Não, não, 
não. Aí depois eu pequei e fui na Ação Comunitária... Não, minto, primeiro eu falei com a 
irmã Agnes, aí a moça que conversou com a Solange, que a moça chama-se Solange, né? 
Que é a Maricy, que é da Ação Comunitária, ela falou com a Marici, a Marici ligou pra 
minha casa, nós marcamos um encontro lá na Ação Comunitária, fiz uma entrevista com 
ela, fiz teste com ela, aí uns dois dias depois ela me ligou pra minha casa falando que eu 
tinha condições de ficar trabalhando com o grupo aqui no Centro de Promoções. Aí eu 



entrei em contato com a irmã, a irmão pegou e já me trouxe pra cá, pra eu conhecer   o 
ambiente, e aí eu comecei trabalhar aqui na Ação, com as crianças. 
E essa sua amiga te indicou assim por mero acaso, não foi... Ela só te indicou, ela não te 
influenciou? Nada, nada, inclusive ela, ela trabalha como voluntária no Centro de 
Promoções Humanas. Tá. Ela trabalha como voluntária fim de semana, então ela tem essa 
visão voltada pra trabalhar com o social, o esporte, a gente já assim, a gente já tinha essa 
visão juntas já, e nós somos amigas há muito tempo, e como ela sabe que eu gosto, aí ela 
me convidou pra estar substituindo e eu abracei isso aqui até hoje.  

Que bom não é? 
Ótimo, e eu adorei viu? Nossa, gostei muito, depois que eu entrei aqui, me 

encontrei. 
Que mudanças ocorreram com a pessoa Sueli e com a profissional Sueli desde que 

ela está nesse trabalho? 
Olha, eu acho assim, depois que eu comecei a trabalhar aqui com as crianças, pra 

você ter uma idéia.. Eu moro praticamente ao lado aqui, eu nunca tinha entrado aqui 
dentro. A primeira vez que eu entrei aqui dentro dessa favela foi quando a irmã Agnes me 
trouxe aqui, e quando a irmã me trouxe aqui que eu percebi. Quando ela me trouxe aqui, 
eu tinha até medo, pra falar a verdade, eu tinha até medo de entrar aqui dentro, né? Aí 
depois eu comecei a trabalhar com as crianças e eu comecei a perceber o quanto eu ficava 
triste em casa, chateada, e quando eu entrei aqui eu percebi o quanto de crianças 
precisando de um afago, de uma palavra amiga, de uma oportunidade pra estar em 
convívio com mais pessoas, né? E naquele momento eu percebi o quanto que essas 
crianças precisavam de mim e o quanto que eu poderia estar fornecendo pra elas. E esse 
quanto que eu poderia estar fornecendo pra elas era o quanto que eu queria estar 
buscando fora, pra eu estar trazendo pra dentro de sala, pra estar envolvendo mais essas 
crianças, pra mim estar trazendo mais elas pro social pra trabalhar mais essa questão da 
auto estima deles, porque eles tinham a auto estima baixa, e pela infância que eu também 
tive, né? Muito sofrida, é, eu percebi... Era como se eu estivesse me vendo criança, e eu 
não tive apoio pra brincar, não tive lugar... Uma pessoa que lesse uma história pra mim, 
me colocasse pra pintar, me falasse sobre algum artista famoso, que me desse estas obras 
pra me explorar, me desse tintas, aí que eu percebi como que isso foi me envolvendo,né? E 
esse envolvimento foi me crescendo como ser humano, porque eu consegui ver as coisas 
assim, como que eu posso dizer... Eu já era sensível, fiquei mais sensível, né? Aprendi a ser 
mais humilde, porque eu acho que pra trabalhar com esse tipo de criança você tem que 
saber o outro lado, o que que está passando na vida deles, porque que ele está chorando... 
Não sei, eu acho que como pessoa, pra mim veio a acrescentar tanta coisa boa como 
pessoa, quando eu chego na minha casa, eu às vezes até pra educar meus filhos... Eu às 
vezes levo histórias de vida daqui da sala, do dia a dia pros meus filhos, eu incentivo meus 
filhos a trabalhar como voluntários, pra mostrar pra eles como que isso espiritualmente 
enobrece a pessoa. 

Então você percebe mudanças em decorrência desse trabalho? 
Eu acho. É uma coisa que pra mim, pra mim, é, é muito gratificante, é muito bom, 

eu me vejo assim, fortalecida, eu me vejo fortalecida em muitos momentos porque assim, às 
vezes você vem pra sala de aula com problemas, né?  

Às vezes vem com problemas, você vem sentida com um monte de coisas e você 
entra em sala de aula e vê tantas crianças precisando de você, de um sorriso seu, de uma 
palavra amiga, aí você entra e percebe que o eu problema é tão pequeno, você percebe o 



quanto que você tem que estar forte pra estar oferecendo coisas boas pras crianças, e com 
isso, eu acredito tanto no vínculo que eu tenho com as crianças, pela confiança que eles 
têm em mim, pelo que eles contam pra mim e não contam pros pais, sabe? Então eu não sei 
nem como explicar, um sorriso deles me levanta, um bilhetinho deles me levanta, uma 
poesia que eles trazem, parece que eles estão lendo o meu problema, eu penso no meu 
problema e de repente eu recebo um bilhetinho tão carinhoso... Parece que está vindo de 
encontro com aquilo que eu estou sentindo e faz eu esquecer tudo Aquiles probleminhas 
bobos, aí eu percebo, que gostoso! 

Que essência mais linda que têm essas crianças, não tem coisa melhor na vida! Isso 
me deixa forte de qualquer forma.  

Te fortalece?  
Muito, muito. 
E você acha que a proposta de formação em serviço também contribui pra essas 

mudanças? 
Contribui com certeza, porque quando você entra em sala de aula, você não pode 

trabalhar só o emocional, você não pode ficar pensando só esse lado  emoção, não é? O 
sorriso, o conforto, trabalhar a questão de auto-estima, aí você trabalha muito a questão 
da teoria, com o pé no chão, você é mais profissional, não é? Não que você não cobre, não 
é que você descobre, não é que vocês vão trabalhar só essa questão do emocional e 
nenhum profissional pode ficar só trabalhando em cima disso e o suporte que vocês dão 
pra gente, a questão de formação... Que a Ação Comunitária dá. Isso que a Ação 
Comunitária dá, só vem a fortalecer, com certeza, porque tem momentos que você está 
perdida e você pega conteúdos que vocês passam pra gente e acrescenta, você busca, você 
estuda, é, como fala? Você estudando você começa a eliminar suas dúvidas e aquilo! 
Ajuda, com certeza, com certeza. Tudo o que vocês passam pra gente, eu acho fantástico, 
muito bom muito bom mesmo, e ajuda inclusive até eu estava falando pro Guilherme, tem 
muito trabalho que vocês fazem, com a gente em Encontro de Formação, que auxilia muito 
o trabalho até em faculdade, eu tenho trabalhado também com alguns temas que vocês 
trabalham com  a gente, é...Trabalho na faculdade, eu faço trabalho em cima... Que temas, 
por exemplo? Os de aprendizagem, não é o ser, conhecer, fazer, ver, conviver, nós fizemos 
um trabalho recentemente na faculdade falando sobre os aprendizados, então tem bastante 
conteúdos que vocês forneceram pra gente de material. 

Como você acha que é em termos de conteúdo? Como você avalia o conteúdo? São 
conteúdos bons, adequados? Eu acho ótimos, acho muito bom, muito bom mesmo, mesmo 
quando a gente. Muito bom como? Tente explicar melhor. Muito bom como? É, o que é 
bom nesse conteúdo? Ah, os conteúdo é bom porque além de vocês passarem pra gente o 
conteúdo, vocês têm dinâmicas que vocês fazem a gente vivenciar o que a gente leu, o que 
a gente entendeu, tá? Então vocês fazem algumas atividades com a gente que a gente 
vivencia aquele momento, e vivenciando aquele momento do conteúdo que vocês passam, 
fortalece mais o nosso, o nosso conhecimento. 

O conteúdo é influenciado também, não e só discutido? É. De preferência sempre 
assim, né? Porque fica melhor o entendimento pra nós. E é assim que acontece? É assim 
que acontece, normalmente é assim que acontece, porque o dia que a Ação Comunitária 
não faz dessa forma tem pessoas que aprende fácil e tem pessoas que têm mais dificuldade 
pra entender. Quando você faz esse momento de vivenciar o que se falou, discutir sobre o 
que já discutiu, faz um texto, sei lá o que você pode passar lá, fica mais fácil, aprende com 
mais facilidade. 



E o tempo que é destinado à formação, Sueli, você acha que é adequado? 
Olha, dependendo do tema eu acho bom, dependendo do tema eu acho que deveria 

ser meio período, porque é muito teórico e fica cansativo. Entendi. Então a dimensão desse 
tempo tem a ver com o conteúdo? Conteúdo. 

Que conteúdos, por exemplo? Você tem um exemplo pra dar? 
Olha, depende muito do que vocês vão trazer, porque assim, cansativo... Eu acho 

que cansativo... só vai tornar cansativo se a gente ficar só na teoria, só lendo, lendo, lendo, 
lendo, né? E a partir do momento que você leu e tem uma atividade em cima do que você 
leu, descontrai um pouco mais, né?  

Então, e a sua participação nesse processo, como você acha que é? Como você 
avalia? 

A minha formação e a minha participação? É. 
Olha Isabel, eu vou ser sincera em dizer pra você, olha, eu mais observo e ouço do 

que comento alguma coisa viu? Eu normalmente eu faço isso porque assim, hoje, pra mim, 
nas reuniões de formação existe um pouco também de uma competição. Na minha opinião 
existe uma competição. Entre os educadores? Entre os educadores, no momento da 
formação, porque assim, educadores que são da rede municipal e estadual, geralmente, 
eles se acham os donos da verdade. (pausa para trocar de fita) 

Os professores que dão aula na rede seja municipal ou estadual, eu acho assim, que 
nos encontros de formação da Ação Comunitária, muitas vezes eles atrapalham, porque eu 
acho que fica muita conversa paralela... Um clima de competição? Competição, porque 
assim, você acaba não se pondo porque assim, porque começa a se competir, porque na 
minha comunidade faz diferente, na minha comunidade é melhor, na minha comunidade o 
pessoal já é formado, o pessoal domina mais, o pessoal tá na rede, então pra não ficar no 
meio dessa competição, porque eu não vou lá pra competir, eu vou lá pra aprender, então 
eu me concentro no que vocês estão falando, apesar de eu estar falando da questão da 
competição, das conversas paralelas porque realmente isso atrapalha, isso atrapalha, e 
antigamente, antigamente, quando na Ação Comunitária, existia a questão de troca, era 
melhor do que hoje. Hoje é assim, eu sei, mas eu não te conto, mas eu quero saber se você 
sabe pra eu poder... Sabe? Você achaque existe isso? Eu acho, não é geral, não. Eu não 
vou generalizar não, mas tem um número de pessoas que trabalham dessa forma. 

E você acha que isso acontece por quê? 
Não sei porque que acontece, eu acho assim, sabe, até eu fico pensativa nisso, 

porque, às vezes eu cheguei já até a pensar assim, eu vou saber o que você sabe, eu faço, 
mais ou menos assim, eu vou tocar pandeiro pros outros dançar, se entendeu... Você dá 
uma dica pra pessoa, a pessoa vai lá desenvolve, né? Assim, já que comigo não tem isso, se 
eu tiver que falar eu falo, se eu tiver que dar dica eu dou dica, se me procuram... Se me 
procuram eu dou dica, se não me procuram eu fico quieta. Agora se me procuram 
também... Porque que eu, a Alcione e a Ana, que é a Comunidade mais próxima que a 
minha, a gente está sempre em sintonia, com todos os problemas de relacionamento que a 
Ana tem. Porque ela é nervosa, mas nós duas nos damos muito bem na Ação Comunitária, 
porque a gente senta, a gente conversa, a gente ajuda a planejar o grupo, né? Trocamos, 
tudo o que eu sei eu passo pra ela, tudo o que ela sabe ela passa pra mim, sabe? Eu acho 
que isso que é, como se fala? Educador social. Eu acho que isso geralmente não acontece, 
sabia? Não. Existe panelinha, infelizmente existe as chamadas panelinhas, né? E por mais 
que queiram tirar essas panelinhas, sai um pouco do controle de vocês, sai um pouco do 
controle da Ação, porque assim, conta a quantidade de pessoas pensar num determinado 



grupo, eu não sou aquele número, mas eu quero ficar com a Alcione, eu vou lá ficar com a 
Alcione. Se eu quero ficar com a Ana, eu vou lá ficar com a Ana. Então, geralmente, tem 
pessoas que são bem honestas comigo, e tem pessoas ali que passa... Então, eu não gosto 
disso, sinceramente eu não gosto disso, porque quem não é honesto, quem extrapola o que 
vocês estão pedindo, quem não tem data ganha muito mais mérito, às vezes, do que a gente 
que tente fazer tudo certinho. Por outro motivo ou outro, a gente não é igual à outra, 
porque a outra tem mais conhecimento, e acaba a gente perdendo méritos, porque a gente 
não desenvolveu... Projetos por exemplo... recentemente eu falei com o Gui a respeito 
disso, se discute um projeto. Ai, eu vou fazer um projeto eu ponho no papel, lindo, 
maravilhoso. No papel está lindo, maravilhoso, mas no dia a dia com as crianças é uma 
outra realidade, nunca é essa facilidade, bonito do jeito que está essa facilidade, às vezes, 
eu acho que o deveria dar uma olhada a mais nessa questão, o quê que é esse projeto? O 
que, que você fez? Acompanhar mais de perto, pra acompanhar realmente se está fluindo, 
se está bonito como no papel. 

E que dificuldades você encontra na sua prática pedagógica?  
Na minha? Olha, eu encontro sim porque eu acho assim, com tanto tempo que eu 

estou na Ação Comunitária, eu acho que eu devia saber muito mais, tem hora que eu me 
cobro isso, então eu acho que a dificuldade não é de vocês passarem pra mim, é de mim é 
de mim, do meu entendimento pra Ação, tem muitos momentos que eu penso assim , então, 
eu tenho dificuldade na hora de montar projetos, só que hoje quando eu monto um projeto 
aqui na creche, eu faço junto com  o coordenador pedagógico porque é um meio também 
de eu estar aprendendo, então o técnico da Ação, ele não acompanha direto um educador 
pra saber a dificuldade dele no dia a dia, tem uns que tem facilidade, outros, não. 

Então porque que eu acho que tem que ter paciência com esse educador? Igual eu, 
por exemplo, porque assim, com tudo, com tudo, porque eu acredito muito mais no que 
você trabalha com a criança, o gostar da criança é o primeiro passo, não que seja solução, 
mas eu acho que o gostar da criança é um passo essencial pra você dar continuidade a 
qualquer trabalho que você faça. Agora, bonito, projeto lindo que eu faço, mas que não 
tem o dedo dos meus alunos... É difícil, tem que parar pra analisar. Então, eu tenho 
dificuldade sim, pelo tempo que eu estou na Ação Comunitária... Que dificuldade? Então, 
eu acho que eu tenho essa dificuldade de montar projetos... Além dessa? Não, não tenho, 
assim, O Samis também me deu muita dor de cabeça, hoje eu não tenho, domino o Samis 
tranqüila, eu tenho dificuldade, eu estou aprendendo a trabalhar com o computador, 
também não tenho essa facilidade, então quer dizer assim, com tudo, com tudo, meu 
técnico, ele é crítico, mas ele é um crítico construtivo, ele sutilmente ele me empurra eu pra 
mim fazer as minhas atividades. Ele fala não, é o seu trabalho, você que tem que fazer, 
você que tem que mexer, você que tem ir lá, então eu gosto muito e a gente se entende 
muito bem por conta disso, porque ele me empurra pra fazer as coisas, ele é sutil, ele não 
chega a ser um carrasco, entendeu? E eu gosto muito desse entendimento com ele. Então 
assim... 

Você acha que essa supervisão atende a essas necessidades? 
A minha, tranqüilo, tranqüilo. Quer dizer, a gente não tem uma supervisão direta, 

mas eu tenho uma supervisão que... Ele está a par do meu trabalho. A gente entra em 
contato direto por telefone. 

Então contribui para a sua formação, é isso? 
Muito, porque mesmo que eu faço alguma coisa que ela acha que não está bom, ele 

por telefone entra em contato, ele já coloca pra mim, não vá por esse caminho, tenta ir por 



esse, você tentou desse jeito esse ano, no ano que vem você tenta de outra forma, então, eu 
acho assim, a forma como que ele vem também... Ele vem crescendo junto com a gente. Um 
crescimento assim que tem hora que eu fico até boba de ver, tem hora que ele não fala 
mais como função plástica, né? Ele fala como um pedagogo mesmo. (risos) 

Então, eu até elogiei ele a última vez que ele veio aqui, eu falei nossa, como mudou, 
né? E pra mim também, tudo o que eu preciso, ele está sempre atento, sempre me 
acompanhando, sempre me ajudando.  

Então em suma, Sueli, você diria que esse processo de formação contínua oferecida 
pela Ong é eficaz? 

Sim, muito eficaz, muito eficaz, até hoje, tudo o que eu aprendo, nossa! Perfeito! 
Não tem o que reclamar. Eu tenho amigas que mesmo trabalhando na rede, quando eu 
comento o eu a gente aprendeu, quando eu levo minhas apostilas pra gente discutir juntas 
pra determinados trabalhos, a pessoa fica encantada com o método de trabalho que vocês 
têm, a forma como vocês trabalham, né? Vocês trazem textos, vocês colocam adjetivos, 
conteúdos. Que atividade é essa que você pode estar procurando desenvolver com a 
criança? Avaliação, vocês orientam a gente muito bem, muito bem mesmo. 

Então eu acho assim, que mesmo pessoas que não têm acesso ao material que a 
gente têm, elogia muito, e acham os trabalhos assim, de um conteúdo... Um material muito 
bom. 

É comum esse comentário de colegas, professoras de outros locais? Do material... 
Aqui no meu trabalho é elogiado pela diretora, pelo coordenador pedagógico, na 

faculdade, é elogiado pelos colegas de grupo, as apostilas também, é elogiado sempre, 
pela tutora da minha sala, minha professora, ela olha como que você... Então a forma 
como que vocês colocam bem distribuído, os conteúdos, tudo né? Na apostila que vocês 
passam pra gente, ela acha perfeito, muito bom, bem discutido, mas pra todos os efeitos, 
ainda acham, quem trabalha que nem eu, com a comunidade assim, acham que é muito 
teórico em relação ao perfil da criança que a gente trabalha. 

É mais difícil ser especialista, como uma receita pra um aluno ideal, só que na sala 
de aula, com nossa criança, isso é bem considerável, porque você pega uma criança assim, 
praticamente estaca zero, e aí, até que você trabalhe essa criança, a questão social, até 
que ela está mais ou menos preparada pra receber esses conteúdos, é meio que um 
processo. 

Como você avalia de um modo geral essa formação? Se você tivesse que dar uma 
nota? 

Ah, eu daria dez, com certeza. 
Você não tem nem uma sugestão, nenhuma restrição, nenhum comentário do que 

deveria mudar? 
A única coisa que eu acho que deveria mudar é que não deveria ser o dia inteiro, eu 

acho muito cansativo, eu acho que tem temas que vocês trabalham que daria pra gente 
trabalhar meio período. 

Às vezes fica longo? Cansativo? 
Fica longo e cansativo. Acaba não tendo tanta... Resultado não diria, não teria 

tanto proveito... Se fosse até meio dia, não digo, se fosse até duas horas, eu acredito que 
estaria bom. 

Aí acaba as pessoas ficando cansado, o pessoal que almoça e vai embora porque 
tem outros compromisso, diminui a quantidade de educadores na sala, e aí, porque não 



terminar mais cedo? Aí vai todo mundo embora. Essa é a minha opinião, eu acho que 
deveria ser menos horas aos sábados. 

E os encontros regionais? 
Encontro regional também, olha, encontro regional eu acho assim, encontros bons, 

muito bons, mas não pode ser teóricos, porque em um dos encontros desse ano eu achei 
que a gente leu muito, eu acho que tem que ser menos teoria, a questão de troca, o tema, 
discutir mais aquele tema, não levar tanta coisa teórica e também, esse ano eu trabalhei 
com a Renata e a Renata teve um método de trabalho que me chamou a atenção. Ela dava 
umas tarefinhas pra gente fazer, eu acho que ajudou muito, porque iniciava sempre com 
umas folhas, tarefas, vamos falar sobre você um pouquinho, aí fala sobre você, né? Vamos 
ler sobre o texto, vamos tirar... Que conclusão que você tirou em cima disso. Então, uma só 
reunião do ano que eu achei cansativa da... Dos grupos. Dos grupos, mas na geral é ótimo 
também, eu gosto muito. 

Mas você fez uma colocação aí em relação a ser muito teórico, você acha que 
deveria ser mais prático é isso? É. 

Além da sua formação na Ação Comunitária, você busca formação em outros 
locais? 

Olha, a única formação que eu busco é assim, não esse ano, já tem uns dois anos, 
três anos, que eu sento muito pra discutir assim o conteúdo que o próprio coordenador 
daqui da creche, então existe muito essa troca também, então tem coisas que eu não 
preciso buscar na Ação Comunitária pra resolver, eu vou pesquisar, pegar livros pra levar 
pra casa, ler, aí eles perguntam qual a minha opinião sobre, se eu concordo ou não, enfim, 
porque que eu acho aquilo, ele tenta forçar bem a questão de explorar o que, que o.. O que 
eu extraí... O que foi significativo pra mim. 

Às vezes a apostila também... 
Você faz isso com freqüência? 
Fazemos com freqüência, não muito, mas assim, na medida em que a gente tem 

necessidade, a gente está sentando junto, que nem, nesse ano a gente está com um projeto 
junto, resgate do meu bairro. Só que esse resgate de bairro a gente já começou fazer, mas 
não tem término ainda esse ano porque a gente só começou e nós vamos dar continuidade 
só para o ano. 

Então, cada vez que a gente tem aula com o Giano, geralmente, a gente tira meia 
hora por dia, ou de manhã, ou à tarde pra gente estar discutindo isso, mas nada impede 
que ele como trabalha aqui uma hora ou outra, ele entra, fala alguma coisa, eu falo 
qualquer coisa com ele, ele vem aqui e já dá uma dica de livro se ele tem, ele empresta, e 
assim a gente vai trabalhando.  

Então a única formação que você tem é essa, você não faz cursos, não participa de 
algum evento fora, é mais difícil de acontecer? 

É. É difícil sim, quando vocês dão dica, ou quando a faculdade dá dica eu olho. E 
quando eles fazem encontro de formação, talvez o ano que vem eu vou participar também 
do encontro de formação com eles. 

Eles vão fazer aqui? 
Eles já fazem só que eu não participo, então está se cogitando a idéia de... De você 

participar? E eu não participo por quê? Com tudo, com tudo, eu também estou com eles, 
então aqui todo mundo tem o mesmo olhar. Discutir o quê, né? 

E pro ano também a gente vai fazer de novo isso, trabalhar projetos, vamos supor, 
que vai falar do nordeste, cada sala vai ficar com um tema, eles vão ter que apresentar no 



fim do ano, e assim por diante. Nós fizemos isso várias vezes, a gente tem apresentado 
projetos de resgate de bairro, do meu bairro, e no ano que vem a gente vai dar 
continuidade. 

É muito bom. 
Sueli estamos terminando. Como você avalia a sua atuação como educadora 

social?  
Olha, como eu avalio a minha atuação. 
É, eu queria que você lembrasse das suas dificuldades, como você acha que você é 

como uma educadora social? 
Olha, eu como educadora social, eu tenho dificuldade ainda sim, mas eu acho 

assim, que essas dificuldades, na verdade são desafios, eu vejo como desafios. 
Quais as dificuldades que você tem? 
Hoje, eu acho que dificuldade mesmo é trabalhar projetos, montar um projeto e 

depois em cima do projeto fazer planejamento de aula, ter essa facilidade, eu faço, mas eu 
não tenho facilidade, eu gostaria de ter facilidade, apesar de que eu acho eu no ano que 
vem da faculdade a gente vai trabalhar muito isso, e agora o outro acho eu vejo assim, se 
você não gostar de criança, Isabel, você não pode trabalhar dentro de um.... Trabalhar 
com criança sabe? Não é tudo, mas na faculdade mesmo a professora fala direto isso, 
quem não gosta de criança está no curso errado, pode ir embora.  

Não sei até aonde que ela tem razão, entendeu? E se não tiver humildade, saber 
balancear essa questão de quem eu sou, quem eu estou trazendo pra sala de aula, quem é 
essa criança, saber entender essa criança, é aquilo que eu te falei, é um processo, não tem 
como eu chegar aqui, já dar um monte de informação, sendo que eu nem trabalhei o social 
com essa criança. 

Eu não sei em outras comunidades como que funciona, mas nessa comunidade aqui, 
ela tem carência de projetos assim, educativos, igual aos da Ação Comunitária, sócio-
educativo, né? 

Tem poucos aqui, então, os poucos que tem, não atendem a demanda, então você 
recebe essa criança com mil problemas, filhos de presidiários, filhos de drogados, filhos de 
traficantes, filhos de matador, sabe? Então, a nossa realidade, a minha, eu estou falando a 
minha aqui, trabalhando, a minha realidade aqui, trabalhando aqui no Abacateiro, é uma 
outra realidade. Então você recebe criança que não fala, isso também é comum, não é? 

Então, eu vejo assim, como educadora eu vejo assim, eu sei que eu tenho muita 
porta pra abrir, eu vejo meus problemas como desafios, eu sou guerreira, mas eu sou 
muito observadora, eu sou quieta, gosto de correr atrás das coisas que eu tenho que 
desenvolver em sala, tento desenvolver da melhor forma possível, trabalho com muito 
compromisso as crianças, trago muita informação, sem estar intimando a criança a estar 
trazendo informação, elas trazem muita informação pra mim, das necessidades deles, eu 
converso muito com o coordenador também, pra gente saber que rumo que a gente toma, 
porque ele vive também a realidade que eu vivo, então, troca de informações entre nós dois 
é muito bom. 

Então eu falo pra você, olha, falar de mim como educadora é isso daí que eu posso 
dizer, que mais você quer saber? 

Que facilidades você tem na prática pedagógica? O que você pode falar isso eu 
faço bem, com facilidade com as minhas crianças? 

Olha, todas as atividades que eu trabalho em geral eu tenho facilidade. A facilidade 
não é o retorno. 



Agora, eu acho complicado, assim, difícil, que eu gostaria de ter uma técnica 
melhor pra trabalhar é a questão de escrita e leitura, isso pra despertar criança é 
complicado. Mas eu acho eu nessa questão, não é o meu abacateiro que tem problema, e 
eu acho ainda que existe... A proposta que eles têm hoje em relação pra futuro, eu acho 
que eles estão crescendo. Isso já está visível aos meus olhos, está visível a qualquer pessoa 
que entre e pegue o trabalho das crianças. Vem muita visita aqui da Itália, vem muita 
visita da irmã, parceria da irmã não é? Agora o EMAI também está tendo parceira com a 
irmã, eles vêm aqui, eles admiram o trabalho das crianças, entende? Então, que dizer que 
gostar de ler e escrever, artes e jogos, tem que estar dia-a-dia com nossas crianças; pausas 
de conversas tem que esta freqüente no dia-a-dia das nossas crianças, só o fato de ...um 
dia você conversa, outro dia você trabalha gosta de leitura, outro dia você trabalha jovens, 
outro dia você trabalha Aids, está dentro da rotina de um trabalho por excelência, 
entendeu? Então eu não tenho dificuldade de trabalhar com eles, na rotina não tenho 
dificuldades, todas as dificuldades que eu tenho, eu acho que qualquer outro educador 
também tem. Só tenho dificuldade como eu te falei, é coisa minha pra mim... Aquele tal de 
trabalhar mais projeto, trabalhar mais projeto não, escrever mais projeto, treinar mais 
escrever projeto sozinha e... Como eu posso dizer? Trabalhar essa questão de projetos, não 
é? Estar sempre junto com alguém que sabe pra te orientar... Tem horas que estou em casa 
eu ligo pra Ivonete, a Ivonete me auxilia, tem dia que eu ligo pra Ana, a Ana me auxilia. 
Você troca muito> Muito, muito, então eu não dependendo de... Não sei, vou cruzar os 
braços, aí eu não sei, quando o Guilherme vier aqui eu vou 
falar com ele, ah eu não sei quando eu me puder vou lá falar...Não, a gente está sempre 
procurando, então, não tem essa de não sabe cruzar os braços, eu acho que essa questão 
mesmo de sócio-educativo, vem de conta também que esse educador seja flexível, ele não 
pode ficar só, é... Se não tiver jogo de cintura ele não fica em sala de aula, essa é a minha 
opinião e eu trabalho em cima disso. A minha proposta de trabalho trabalhando com a 
crianças é em cima disso, através de jogo de cintura, que horas eu vou trabalhar isso? Que 
hora que eu não devo? Que hora que eu tenho que explorar mais isso deles? E assim  por 
diante. Só pra você ter uma idéia, as crianças da tarde, estão no terceiro, nove anos na 
terceira série, pra você ter uma idéia, bem no começo do ano, uma das alunas mais ativas, 
ela trouxe um livro de história e leu o livro de história, pediu pra ler foi na frente e leu o 
livrinho de história e mostrava a gravura pra sala. Lia e mostrava a gravura pra sala, e 
todos os pequenininhos ficaram com a boca aberta olhando ela, a escolinha. E eu normal, 
aquele dia normal ,foi mais um dia que uma aluna teve a iniciativa de ler pediu pra ler leu 
a historinha em sala de aula. Cria o hábito, uma aluna que fez com que se criasse um 
hábito entre as outras crianças, o que aconteceu? No dia seguinte, as crianças vinham com 
um livrinho pedindo pra contar. Quem eram essas crianças? Crianças que também não 
tinham dificuldade em leitura, mas queriam participar, que eu dei essa oportunidade, que 
elas foram lá na frente, que ninguém riu delas na escola, entendeu? Que eu ajudei, que eu 
contribuí pra que ela crescesse né? E aí ela vai lá na frente, ela lê o livrinho e ela mostra a 
gravurinha, a felicidade delas é ler o livrinho e depois mostrar a gravurinha pra sala, e eu 
presenciei várias vezes, também criança tímida que não tinha coragem de ler lá na frente, 
eu pegava ela lendo pra ela, eu observava ela na mesa lendo pra ela e ela e ela mostrando 
pra sala, todo mundo conversando, e ela mostrava o livrinho pra sala, como se estivesse 
lendo pra sala, até que com o tempo ela perdeu essa timidez e ela também foi uma das que 
foi lá na frente contar historinhas pras crianças. Então eu acho assim, o educador, ele 
também tem que ficar atento pra saber onde que você conseguiu trazer com que é... 



Estimular a questão da leitura, então ele tem que ficar atento onde que eu trabalhei que 
todo mundo quis escrever, é isso? Então eu vou explorar mais isso, e assim por diante, eu 
acho que esse educador também tem que ser observador, tem que ficar atento... Que 
momento foi esse que eu tive um resultado positivo? O que é que eu trabalhei que eu tive 
um  resultado positivo? O que é que eu fiz que não foi legal? Que não deu um resultado 
legal? Avaliando o tempo todo? Exatamente, é assim que eu me vejo, é assim  que eu 
trabalho, eu não sei se vem de encontro cem por cento par Ação Comunitária, mas eu tento 
trabalhar dessa forma, é o meu jeito de trabalhar e é aquilo que eu falei tudo o que eu 
tenho dificuldade eu vou sentir como uma porta, como um desafio, vou abrindo as portas e 
tentando passar por elas, é isso. 
Você pensa em algum dia mudar de profissão? 
Olha, Isabel, pra falar a verdade pra você, depois que eu entrei em  sala de aula pra 
trabalhar com  criança, nunca m ais eu quero deixar de trabalhar com criança, meu 
serviço vai estar sempre voltado pra criança. 
Então você não projeta uma profissão pura diferente?  
Não, diferente não. Tem que estar junto com criança, e eu gosto é prazeroso pra mim o 
meu trabalho, muito prazeroso. 
Você pensa em deixar de ser educadora social? Por exemplo, ser uma professora de 
educação artística? Pensa em ter outra atuação? Ah sim, o meu fraco é educação artística 
(risos), meu fraco é educação artística, então eu consigo fazer com que as crianças se 
envolvem né? Com muita facilidade também, então eu... Se eu pudesse, eu faria, seu eu 
pudesse, mas desde que eu não saía do meu foco, criança. 
Deixa de atuar como educadora social, mas não deixa de ser como professora, é isso? 
Isso. Porque eu gosto né Isabel? Eu me sinto bem com criança, eu gostaria de encontrar 
um a palavra agora pra falar pra você o quanto que criança pra mim é importante. Então 
eu gosto muito, gosto muito de estar com eles, com artes então, você já pensou? Eu 
trabalhar com eles com artes?  
Então com artes você gostaria? Ah eu gosto, gosto muito Isabel, de artes, gosto muito é 
meu fraco. Teu fraco ou teu forte? (risos) Meu forte né? É está certo.  
Alguma coisa que você queira comentar, que eu não tenha perguntado?  
Não, nada. Que eu queira perguntar?  
Que queira falar? 
 Também? Não.  
Sobre o seu trabalho, sobre a sua formação?  
Sobre o meu trabalho? Acho que eu falei bastante né? Da questão do meu trabalho, que eu 
foco muito esse meu olhar à criança, meu foco é a criança.  Eu já tive como proposta até 
ser diretora aqui da creche, não sei se você ficou sabendo, mas eu não quis no momento 
porque a minha professora da faculdade acha, não que ela ache, ela deu uma dica pra 
gente que enquanto você está na faculdade é legal você estar em sala de aula 
desenvolvendo com a criança as teorias que você vai aprendendo, e mesmo com a 
bagagem que eu já tenho, já da pra mim tirar bastante conclusão. Eu não quero sair fora 
no momento, o que é sala de aula? O que eu vou aprender mais em relação ao que é ficar 
em sala de aula? Eu tenho muita bagagem, mas me falta mais teoria né? Com tudo o que 
eu aprendi, mas eu acho que eu tenho que aprender muito mais.  
Está bem Sueli, obrigada viu querida. 
Beijo...   


