
 
Entrevista  Com Zilda Gonçalves Dos Santos Pires  Em 30 de Novembro De 2005 

 

 
 - Zilda, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre as suas lembranças de 
infância. Eu queria que você contasse para mim quais foram as suas lembranças de 
infância que marcaram a sua história de vida? 
 
 - Minhas lembranças são muitas, mas as que marcaram a minha história são as de 
família, que é muito forte. A forma que meu pai tratava a família ficou muito marcado. 
 
 - Que forma? 
 
 - Eu não considero que ele tenha feito isso de propósito, acho que foi a vida mesmo. 
Quando criança eu não conseguia entender. Ele era muito rígido e esta rigidez passava 
para a violência mesmo. 
 
 - Ele chegava a agredir vocês? 
 
 - Eu nunca fui agredida, mas eu vi ele agredir com muita violência os meus irmãos. 
O que mais penalisava não era nem meus irmãos, era a agressão que ele tinha com a 
minha mãe. Para nós isso era muito dolorido. Por causa desta forma , a gente não tinha 
muita convivência com ele. Lembra que eu te falei que eu não tinha muitas respostas sobre 
ele?  
 Eu questionava muito porque ele era muito religioso  mas não condizia o que ele 
pregava e como ele vivia em casa. 
 
 - Ele era o quê? De qual religião? 
 
 - Católica, era uma pessoa de dentro da igreja. 
 
 - O que eu gostaria que você falasse agora é sobre a qualidade de vida que você 
teve na infância. Como eram as condições sócio-econômicas, o local onde vocês viveram, o 
ambiente... 
 
 - A qualidade de vida não era boa. As condições financeiras eram muito precárias. 
Meu pai lavrador, mas ele não fazia isso com responsabilidade. A minha mãe é quem 
mantinha a casa, porque meu pai como lavrador quase não produzia nada. Por isso a 
nossa vida era muito apertada... eu nunca cheguei a passar um dia sem comer, mas era 
muito apertada a nossa vida. A casa era muito simples. Era bem precário. Nós éramos em 
muitos, éramos 10 pessoas em casa para uma só pessoa cuidar. Não havia muito dinheiro, 
era mais troca. Minha mãe fazia roupa e trocava por alimento com os fazendeiros que 
moravam em volta, ou então a cerâmica que ela levava na cidade e vendia. 
 
 - E a casa? 
 
 - A casa era simples, mas era aconchegante. Era na roça, na Zona Rural, um local 



agradável. Era nossa mesmo. A gente tinha um pedacinho de terra nosso dentro de uma 
fazenda. Só que era muito simples, metade de taipa, metade era de alvenaria. Eu não tenho 
muita lembrança, mas depois eu saí de lá e fui para a cidade. Eu não lembro muito desse 
tempo, parece que eu deletei. 
 
 - Você tinha algum trabalho infantil na época? 
 
 - Não obrigatório, mas sim os trabalhos da própria casa. Minha tarefa era varrer e 
ir buscar três potes de água lá no rio. Não era muito longe, mas para uma criança de 10 
anos é meio complicado. 
 
 - Antes dos 10 anos você não fazia outra atividade em casa? 
 
 - Não lembro, dos 9 aos 12 eu tinha essa tarefa para fazer. 
 
 - E brinquedo? Quais eram as brincadeiras? E você tinha hora no dia para 
brincar? 
 
 - Tinha. Como a minha tarefa era só essa, o resto do dia era para brincadeiras. A 
escola não era obrigatória... porque meu pai não queria, minha mãe que queria. O meu 
desejo eu impus dentro de casa, que eu queria estudar, mas não era obrigatório. 
 
 - Mas você ia? 
 
 - Eu ia. A gente podia ficar brincando, se a minha mãe não estivesse em casa 
ninguém obrigava a gente ir na escola. 
 As brincadeiras... eram mais com carrinho e cavalo de pau. Eu tinha mais irmãos 
homens. Quando tinha grupos que a gente ia para casa de parentes, a brincadeira era de 
"cadeira de roda". Os brinquedos eram as frutas que caíam no chão e o imaginário. O 
imaginário era exatamente o meio que a gente vivia, as pessoas da fazenda, era os 
cavalinhos daquelas frutas que caíam e a gente mesmo fazia. Os carrinhos dos meus 
irmãos eram eles quem faziam. Bonecas... com 12 anos que eu fui ter uma boneca de pano 
que a minha mãe mandou fazer. Quando meu irmão cresceu e veio para São Paulo, ele me 
mandou uma bonequinha de plástico. Essas duas bonecas me acompanharam até os 18 
anos, eram a minha paixão. 
 
 - Então resumidamente, as lembranças de um modo geral... fecha isso pra mim. 
 
 - São boas. Não chegou a ser ruim não. Mas... pelo menos agora eu consigo ver que 
eram boas, quando estava só a minha mãe e os meus irmãos e as nossas brincadeiras. 
Mesmo a minha mãe sendo muito brava, mas tinha diálogo, tinha brincadeiras, 
cantávamos juntos, ela contava histórias... tanto essas lúdicas como histórias da Bíblia. Eu 
resumo como boa. 
 
 - Zilda, os seus pais são brasileiros? 
 
 - Sim. 



 
 - De qual origem? 
 
 - De origem indígena e negros, nascidos em Minas. O meu pai era filho de um 
escravo alforriado com uma portuguesa. O meu avô era muito manhoso, cheio de 
mandinga, e conseguiu conquistar a filha do senhor de engenho. A minha mãe era 
tataraneta de índios. 
 
 - Você falou um pouco das relações familiares com seu pai que eram um pouco 
difíceis. Com a sua mãe havia diálogo? 
 
 - Existia um diálogo grande. Não que ela soubesse fazer aquele diálogo voltado à 
educação, era mais moralístico. Mas ela contava história, conversava com a gente, só que 
ela não sabia direcionar para a educação. Ela educou muito bem, mas mais no sentido 
moral. Minha mãe educou tudo no sentido moralístico e religioso. 
 
 - Sua mãe também era religiosa? 
 
 - Bastante. Então eu trago isso de família. 
 
 - E com os irmãos e outros membros da família, como era essa convivência? 
 
 - Mais ou menos. Tinha uma tia que era irmã da minha mãe, ela era muito próxima 
e a gente convivia muito bem. Aliás... em termos, porque eram duas irmãs casadas com 
dois irmãos e o gênio dos irmãos era meio difícil. O meu tio e o meu pai tinham o mesmo 
gênio. 
 Entre meus irmãos a convivência era muito boa. Minha mãe conseguiu mesmo com 
esse formalismo envolver de maneira que não havia briga entre os irmãos. Não podia ter 
briga. Ela conseguiu isso até o final da vida dela. Hoje a gente também não briga mas não 
somos tão próximos, agora a gente pode já falar o que pensa. Então tinha uma convivência 
muito boa, só que tinha um detalhe na minha família: nós éramos só duas mulheres e era 
muito separado dos homens. Não tinha muita aproximação, minha mãe tratava como se 
fossem dois pólos. Se ela estava próxima podíamos ficar conversando, senão ela não 
deixava ter essa convivência. 
 
 - Existia algum tipo de controle pelo seu pai e a sua mãe desses  momentos de 
socialização? Vocês tinham a liberdade de brincar quanto tempo quisessem e com quem 
quisessem, ou existia algum controle? 
 
 - Existia um controle e esse controle era rígido, de brincar com outras crianças. 
Somente esses primos que eram filhos desse casal de tios, mas só quando a minha mãe ia 
lá visitar de domingo. Jamais a gente saía sozinhos para brincar na casa de alguém. O 
controle era rígido. 
 
 - Teve alguma situação marcante de desestabilização familiar? Alguma morte, uma 
situação difícil? 
 



 - Na infância não tive não, a não ser mesmo a  violência que existia em casa. Agora 
no meu processo de vida o que me marcou foi o meu primeiro casamento que devido ao 
meu gênio, eu não consegui entender a forma de ele viver, a situação de ele partir para o 
alcoolismo. Eu já trazia aquela dificuldade da vida da minha mãe... 
 
 - O seu pai não era alcoólatra? 
 
 - Não, era o gênio mesmo. Mas... eu achei que ia ser muito difícil a convivência. 
Assim, no caso da minha mãe, ela tinha a personalidade forte mas tinha um propósito, 
naquele tempo não havia separação. Ela dizia: eu tenho que agüentar. Na cabeça deles, 
uma mulher separada tornava-se uma prostituta. No meu tempo, já aqui em São Paulo, nos 
anos 80, não pode mais haver uma história dessa. Então eu não vou levar essa história até 
não sei quando. Só que foi muito doloroso para mim. Eu trago comigo esse fundo espiritual 
e religioso, e na época eu acoplei à isso o pecado e culpei muito a mim. A família me 
rejeitou, a minha própria mãe me rejeitou muito por causa da separação. Para ela aquilo 
era inaceitável. Já foi difícil para ela aceitar um casamento fora da igreja... eu casei só no 
civil. Agora separar... 
 
 - Na época você não casou na igreja por opção? 
 
 - Já foi por opção. Na minha juventude eu não tinha essa estrutura, eu não pensava 
como eu penso agora. Muita coisa em mim mudou a partir do meu segundo casamento e do 
nascimento do meu filho. E além doa mais, tudo clareou a  partir do momento que eu 
passei a trabalhar com o social. Parece que abriu uma cortina e eu passei a enxergar 
muitas outras coisas. Aí eu comecei a equilibrar a minha vida a partir daí. 
 
 - Você atribui ao trabalho social um equilíbrio inclusive pessoal? 
 
 - Sim, eu passei a enxergar no outro o que talvez eu não conseguia enxergar até o 
meu segundo casamento. Tanto que até os primeiros anos da educação do meu filho, eu 
copiei praticamente da minha mãe. Hoje eu penso que deveria ter feito diferente, mas até 
então eu não enxergava isso. 
 
 - Zilda, voltando à sua memória familiar, especialmente na infância, os seus pais 
não tinham escolarização, mas mesmo assim existia uma prática ou uma valorização das 
questões relacionadas á leitura, ou não? 
 
 - Minha mãe sim, meu pai não. Até pra que eu fosse para a escola houve várias 
brigas em casa. Ele dizia que mulherr não precisava estudar, mulher era só para casar e 
ter filhos, então não seria diferente com as filhas dele. Já a minha mãe pensava diferente. 
Ela queria que as filhas fossem diferentes do que ela foi. Tudo bem que a gente trabalhasse 
na roça, já que não tinha outra opção. Mas ela queria que a gente tivesse um outro 
conhecimento, uma outra estrutura de vida, para poder ser mais valorizado. Ela falava 
muito, tanto que quando as minhas outras primas mais velhas começaram a ir para a 
escola, ela também começou a trabalhar isso em casa. Deve ter levado muito por causa 
disso, mas ela agüentou e sustentou. Todos os filhos dela ela colocou na Escola Rural. 
 



  - Existiam práticas no ambiente familiar relacionadas à leitura e à escrita? Apesar 
dos seus pais não saberem ler e escrever, mas entre você e seus irmãos, ou entre a própria 
família, existia a prática de escrever bilhetes, de ler livros? 
 
 - Não. 
 
 - Nem entre vocês irmãos? 
 
 - Não. Porque aí estava a dificuldade que a gente sempre estava no nosso quarto e 
eles no quarto deles. Nem entre eu e minha irmã, nada que favorecesse a leitura. 
 
 - E quanto ao acompanhamento escolar? A tua mãe acompanhava? Ela ia na 
escola? 
 
 - Ela acompanhava, ela era super presente. Ela dizia para as professoras que elas 
tinham que dizer como eu estava indo porque ela não entendia. Todas as vezes que foi 
chamada ela ia e aplicava os corretivos que fossem necessários. Ela atendia às reuniões e 
tudo que fosse necessário ela ia. 
 
 - Ela acompanhava as notas? 
 
 - Acompanhava. Eu lembro que quando  eu comecei a ter nota na escola da cidade, 
antes na escola rural não existia, ela perguntava se a nota era boa ou ruim. Ela perguntou 
para a professora, ela era muito desconfiada. Eu acredito que eu devo ter sido uma 
criança hiperativa. 
 
 - Você não se lembra? 
 
 - Não me lembro, eu lembro que eu apanhei demais. Eu atribuo à isso. 
 
 - Você apanhava da sua mãe? 
 
 - Da minha mãe. Do meu pai eu só apanhei uma vez, sem razão. 
 
 - E ele era rígido no tratar? 
 
 - No tratar, na estupidez, principalmente com os meus irmãos. Mas comigo não, 
inclusive para os meus irmãos eu era considerada a queridinha. Mas eu não gostava da 
maneira que ele tratava em casa a minha mãe. Embora comigo ele não fazia, eu não 
achava legal como ele tratava a minha mãe e os meus irmãos. 
 
 - Você se lembra do discurso da sua mãe, alguma fala dela com relação à escola? 
 
 - Ela dizia para nós que era importante saber ler e  saber escrever, primeiro para 
que a gente pudesse mandar um bilhete sem que o recado ficasse passando de boca em 
boca; e também ela já tinha claro a mudança de vida e que a gente poderia ter um 
emprego diferente. E se viesse a casar, poderíamos arrumar alguém diferente, com uma 



condição melhor. Ela não atribuía essa ignorância do meu pai ao analfabetismo, mas ela 
imaginava que tinha alguma coisa a ver. Ela discursava que era importante a gente 
estudar. Eu e meus irmãos não quisemos passar da escola rural, mas quando eu quis ela 
fez tudo o que ela pôde na vida. 
 
 - Não existia nenhum hábito de fazer lista de compras, agenda? 
 
 - Não, porque quem fazia compras eram eles. 
 
 - As crianças não participavam desse processo? 
 
 - Não, eram só os dois e como eles não sabiam ler nem escrever, eles gravavam 
tudo na cabeça. 
 
 - Agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória escolar. Quais são as suas 
lembranças em relação às suas experiências escolares? 
 
 - São boas. As escolas eram bem estruturadas. A direção da escola era muito boa e 
o ensino muito forte. Tanto que mesmo eu indo para o segundo ano, eu tive uma 
dificuldade de acompanhar por conta da primeira escola. Os professores tinham uma 
paciência muito grande. Eles entravam naquilo que nós falamos hoje de "regionalizar". 
Entendiam as minhas dificuldades por conta da família e de onde eu vim. Minha professora 
trabalhou mais o conhecimento, o que eu conseguia. Ao longo do ano ela foi trabalhando 
as dificuldades de linguagem. 
 
 - Essa foi uma professora que marcou? 
 
 - Nossa! Um anjo na minha vida. Além da professora eu acredito que ela era uma 
educadora social. Ela me pegou junto com ela, eu tinha parte na vida dela. Ela me levava 
para a casa dela, passava lição para mim. Dava um atendimento diferenciado. Ela 
entendia muito aquela linguagem diferenciada que eu tinha, as dificuldades de 
concordância... e é uma dificuldade que eu ainda sinto. Ela conseguiu que no final do ano 
eu chegasse no terceiro lugar da sala dela. 
 Na verdade a gente fazia uma troca, ela me dava 1 hora de aula particular e eu 
ajudava 2 horas cuidando dos filhos dela, para ela cuidar da casa dela. 
 
 - Era como uma babá? 
 
 - Não, eu só brincava com os meninos para que ela pudesse ficar despreocupada. A 
gente brincava e essa era a minha função. 
 
 - E outras professoras fora ela? 
 
 - Essa foi a primeira professora na escola da cidade. Ela levou até a 4ª série. 
Marcou mesmo porque ela pegou a 2ª, 3ª e 4ª série.  
 No ginásio eu peguei alguns professores bons e ouros muito ruins... Tinha a Dona 
Maria... 



 
 - Ela era boa ou ruim? 
 
 - Ruim. Ela tinha devia ter uma imensa facilidade com o português, e eu como 
sempre, com a minha dificuldade de linguagem. 
 
 - Ela era professora de que? 
 
 - De Português. E eu tinha dificuldade em linguagem, não era gramática. 
Gramática a outra professora tinha me deixado ótima, mas mesmo assim não corrigia os 
meus hábitos familiares. 
 Uma outra coisa que foi muito difícil é que eu não conhecia nada de fora da minha 
cidade, e eles adotavam livros que falavam de Brasília... inclusive eu não gosto muito 
daquele escritor do Sítio do Pica Pau Amarelo, Monteiro Lobato, por causa dos livros que 
eles adotavam. Tinha Emília no País das Maravilhas, Emília no País da Gramática, e eu lá 
sabia que país era esse? E nas redações eles mandavam escrever "como você se vê em 
outro país". Eu que nunca tinha saído da minha cidadezinha. Ela aplicava isso e não 
trabalhava o imaginário. Eu sempre brinquei com o imaginário lá na roça, mas no estudo 
eu achava que a coisa tinha que ser real, então eu não conseguia transportar esse 
imaginário para a minha escrita. Foi muito difícil o primeiro ano no ginásio, eu fiquei de 
recuperação precisando de 8,0 na disciplina de Português. Foi trágico porque eu estudei 
com bolsa, o ginásio era pago. 
 
 - Mas não era pública? 
 
 - No ginásio eu estudei em escola particular. Eu tinha bolsa integral. Eles falaram 
para a minha mãe que se eu repetisse não teria como garantir a bolsa para o próximo ano. 
 
 - Quem conseguiu a bolsa? 
 
 - Minha mãe. Ela era amiga dos diretores, dos professores, por causa da cerâmica. 
Muitas vezes ela conseguia os meus livros vendendo a cerâmica. 
 Então o diretor deu a notícia para ela que eu precisava de 8.0 e o meu mundo 
desabou. Eu achava que não ia conseguir, eu pensava muitas coisas. Ih, suicídio... 
 
 - E outros professores que marcaram? 
 
 - Forte foi essa, mas o professor de inglês que era o médico da cidade também 
marcou pelas piadas que ele fazia em classe. A professora de História marcou muito pela 
falta de conhecimento. A gente não conseguia acompanhar porque ela passava o resumo 
do livro para a gente copiar e era só isso. Eu não tinha livro, então tinha dificuldade, mas 
não era só o meu caso, eram todos os alunos que acabaram fazendo abaixo assinado para 
tirar a professora porque ela não tinha o conhecimento sobre a matéria que ela estava 
dando. Marcou porque a sala toda levou suspensão de 3 dias porque alguém escreveu na 
lousa " A professora  fulana de tal não sabe nada". Aí o diretor queria saber quem tinha 
sido... mas ninguém ia falar, porque ela não sabia nada mesmo. 
 As outras professoras não marcaram muito. Matemática eu não tinha problema. 



 
 - Quais as disciplinas você gostava? 
 
 - Matemática, Inglês e Ciências mais ou menos. Português eu fiquei travada até 
hoje em concordância e formação de frases. A gramática eu tiro de letra, mas travou aí. 
 
 - Zilda, e outros agentes escolares, como diretor, coordenadora pedagógica, 
merendeira, que marcaram? 
 
 - Os diretores tinham muita paciência, principalmente a diretora da primeira 
escola. Ela tinha um gênio muito forte, mas ela pegava leve nos castigos. 
 O diretor do ginásio foi muito bom porque ele conversava. Foi ele quem me deu a 
bolsa e sempre me tratava muito bem. Eu também já não dava trabalho pra ninguém. 
Merendeira a gente não tinha no ginásio. Coordenador Pedagógico, se tinha essa 
profissão eu desconhecia.  
 
 - E amigos escolares? 
 
 - Aí foi meu problema, eu não tive amigos na escola. 
 
 - Nenhum? 
 
 - Da 1ª à 4ª série eu não tenho nenhum amigo que ficou. E no ginásio tem uma 
pessoa que eu atribuo um pouco do que eu sou hoje e dos resultados que eu consegui. Ela 
vai entrar na parte financeira. Quando eu fui para a cidade a situação ficou pior do que já 
era na minha casa porque a minha mãe tinha que comprar a comida para levar para casa 
para os meus irmãos e deixar na cidade para mim. 
 
 - Você se separou dos seus irmãos? 
 
 - Houve essa ruptura na minha família porque eles ficaram na roça e eu fui para a 
cidade. 
 
 - Você foi morar com quem? 
 
 - Sozinha... com a supervisão de uma família lá. 
 
 - Com quantos anos? 
 
 - 12. 
 
 - Na casa de quem? 
 
 - Da minha mãe, tinha uma casa de herança da família, um casarão velho lá na 
cidade. Lá eu passava o dia  e à noite minha prima que também estudava dormia junto. E 
quem cuidava das questões morais era uma família que tinha na rua. 
 



 - Sua irmã não quis? 
 
 - Não, na minha família quem passou da 1ª série foi eu e mais tarde esse meu irmão 
que morreu ano passado. Ele tirou até a 4ª série. 
 
 - Então você estava falando de uma amiga que me marcou... 
 
 - O quadro financeiro... então ás vezes eu não tinha alimento. Essa minha amiga 
sabia que eu ia sem tomar café para a escola. Então todos os dias a gente tinha 20 minutos 
de recreio, ela me levava para a casa dela e me dava o lanche. Os livros também ela me 
emprestava. Ela fez parte da minha vida assim... 
 
 - Ela foi a única? 
 
 - Foi a única e com ela nós mantivemos muito tempo depois que eu vim, cartas, 
cartões. Ela continuou lá. O fato de eu ter vindo me atrapalhou porque eu perdi a 
continuação dos estudos. Dois anos depois seria a continuação do ensino médio e eu já 
estava aqui em São Paulo. Eu não podia voltar porque nessa época a situação piorou 
muito na minha família, eu já não tinha nenhum irmão em casa, estavam todos casados. O 
meu pai ficou doente e minha mãe já não podia trabalhar porque tinha que cuidar dele. Eu 
tive que trabalhar para mandar o dinheiro para eles, então não tive como dar 
continuidade. 
 
 - Aí você já estava com que idade? 
 
 - Já com os meus 22 anos. 
 
 - Em suma, você gostava de estudar? Gostava da escola? 
 
 - Gostava. 
 
 - Gostava de freqüentar? 
 
 - Eu sempre fui muito assídua. 
 
 - O que você mais gostava? 
 
 - Acho que era o conhecimento. Queria aprender, cada coisa nova, as novidades 
eram grandes. Até hoje a questão das novidades me pegam muito. Talvez no hábito de 
leitura eu ainda peque. 
 
 - Você não tem o hábito de ler? 
 
 - Não muito... hoje eu leio bastante, mas aquela coisa de pegar um livro e ler até o 
final... isso me dá uma ansiedade tão grande que eu tenho um péssimo hábito: para eu ler 
um livro eu tenho que ler o final, se eu não gostar do final eu não leio o livro. Eu já li 
muitos livros, mas eu vou ao final e gosto do final, aí isso me incentiva a ler o livro. Li 



muitos livros quando eu trabalhava de doméstica e morava em Itapecerica. Eu não dormia 
no serviço, então eu lia na ida e na volta. Teve uma história interessante que nesse 
intervalo de 3 anos, na época da minha separação, eu encontrei um outro leitor no ônibus. 
Durante três horas a gente trocava livros. 
 
 - Que livros? 
 
 - Romance, aventuras, todos esses... desde que deixasse ler o final do livro. Teve um 
que eu amei, ninguém gostava, aquele "Primeira Dama", porque no final você não sabe se 
realmente quem morreu foi um ou foi outro, mas eu devorei o livro em uma semana porque 
eu queria saber. 
 O hábito de pegar livros hoje eu ainda não tenho, mas eu leio muitos livros 
pequenos, revistas, jornais, reportagens, muita literatura da igreja, eu tenho muita sede do 
desconhecido. 
 
 - Cida, para encerrar essa questão escolar, tinha alguma coisa na escola que você 
não gostava? 
 
 - Não... a única coisa que em incomodava enquanto criança era aquela coisa de 
apelidos, mas nada mais em incomodava. na escola pra mim tudo era muito bom. 
 
 - Então vamos focar mais na parte da entrevista que aborda a sua trajetória 
profissional., mas antes eu queria voltar um pouquinho na sua atuação momentânea como 
educadora social. Primeira coisa, como é que você avalia o processo de escolha por essa 
profissão, se é que foi escolha? 
 
 - Não foi exatamente uma escolha, foi uma oportunidade, mas o processo de 
chegar, desde quando eu estava na escola da Zona Rural, eu dizia para a minha mãe: eu 
quero estudar porque eu quero ser professora. Não sei de onde veio mas eu já tinha isso. 
Tanto que casei, andei, parei e consegui chegar. 
 
 - Conta pra mim como que você chegou. 
 
 - Quando o meu filho nasceu, fizemos a opção de pelo menos nos primeiros anos de 
vida acompanhá-lo. O meu marido trabalhava e apesar de ser muito difícil nós superamos 
porque achávamos que era imprescindível para a vida dele. Quando ele tinha já 6 anos eu 
comecei a ter tempo livre. Eu queria fazer algo. Mas voltar a estudar? Eu tinha muito 
medo, eu achava aquela coisa que eu não ia conseguir terminar o ensino médio. 
 Mas ao acompanhar o meu filho no EMEI, tinha uma pessoa, a diretora da escola, 
que me convidava muito para estar junto com ela. Ela foi uma das responsáveis. Eu 
comecei a fazer parte da APM, dos conselhos de escola e eu sempre acompanhava, eu 
gostava desse meio. Acredito que ela foi me observando então ela começou a me levar para 
as formações. 
 
 - Você começou participando como mãe... e foi se envolvendo? 
 
 - Como mãe. Fui me envolvendo com o processo da escola. O meu filho deu um 



pouco de trabalho na escola porque ele não ficava com ninguém, eu tinha que ficar sempre 
por lá. Uma vez uma professora passou mal, não tinha substituta e a diretora foi levá-la no 
posto, não tinha ninguém para ficar na sala. Não sei como se resolve isso hoje, mas na 
época me chamaram porque eu estava na escola esperando o meu filho, eu fui ficar com a 
sala. Um bando de crianças sozinhas, coitadas, lá vou eu! Fui brincar com as crianças. 
Quando a diretora voltou a sala estava quieta, ela olhou... ela falou: ‘Nossa, tá tão bom 
que eu nem vou entrar aí!" E ficou observando. Todas as vezes que alguém precisava sair, 
se eu estivesse na escola, eu ficava na escola. Aí começou. 
 Quando entrou a Erundina com os primeiros projetos na escola, ela disse: "Você 
vai fazer, você tem jeito." Ela foi à escola, fez minha inscrição e me mandou. Ela me 
incentivou. 
 
 - Que projeto era? 
 
 - Era aquele Projeto Férias. É igual esse da Marta, que foi uma cópia do projeto da 
Erundina. E assim foi. Quando passou esse trabalho, ela disse: "Zilda, eu vou correr atrás 
de um trabalho para você, mas eu quero que você volte a estudar. Enquanto você não 
volta, eu sei que você se encaixa em um trabalho que eu quero fazer nessa comunidade, 
trazer crianças da rua para dentro da escola." Eu achava que não ia conseguir. Ela queria 
esse projeto para trazer as crianças para dentro da escola no período que eles ficavam na 
rua. E não é que ela conseguiu? Ela foi atrás do projeto e conseguiu. Ela fez a minha 
inscrição na Ação Comunitária como Agente. Eu fui chamada antes de o projeto ir para a 
comunidade, eu fui chamada para trabalhar lá no Madislau onde eu estou trabalhando 
esse ano. Não chamava Cáritas. Eu comecei lá no 2º semestre de 1993. 
 
 - Você começou como educadora do Sondagem? 
 
 - Não era educacional, era o Preparação para o Trabalho. 
 
 - Mas o Sondagem aqui no EMEI? 
 
 - Acontecia no EMEI. 
 
 - Uma pergunta crucial agora, como você avalia a formação contínua que é 
oferecida pela Ação Comunitária? 
 
 - Você pergunta dessa formação que nós fazemos lá todo mês? 
 
 - Sim, essa avaliação contínua. 
 
 - Eu avalio assim: muito boa. Mas... 
 
 - Muito boa em que sentido? 
 
 - Aprendizado. Eu não estou na faculdade, mas eu tenho certeza que a formação lá 
é de ensino superior. Todo o processo vivido de conhecimento de trabalho com crianças 
que hoje eu tenho, esses 12 anos, eu tenho lá da Ação. Porque no processo vivido no 



Magistério e no contato com as pessoas que fazem faculdade, não dá essa bagagem que a 
Ação dá para a gente. O que eu acredito que ela está sendo pioneira é que ela focaliza no 
objetivo do próprio projeto. Então eu avalio... todos esses concursos feitos lá fora, as 
perguntas respondidas tem um acerto com base nesse conhecimento obtido na Ação. Não 
estou fazendo nenhum outro curso lá fora que me dá essa bagagem. 
 
 - Então em termos de conteúdo você acha que... 
 
 - Ótima! 
 
 - O tempo destinado à essa formação? 
 
 - Aí que eu acho que poderia ser melhor aproveitado. A aplicação da atividade, do 
conteúdo oral, é rápido e tem que ser mesmo, nós temos 1 dia para aquele conteúdo. Mas 
quando  é a parte da tarde entra outra questão e você fica com algumas questões que a 
gente não consegue ainda discernir direito. Talvez precisasse pensar como aplicar aquilo 
para nós, porque é jogado o conteúdo e : façam! Tudo bem, ficam umas dúvidas... Como eu 
vou fazer isso? Como eu vou aplicar isso? 
 
 - Então não é que o tempo seja curto... 
 
 - É o direcionamento e o melhor aproveitamento do tempo. Muitas vezes o conteúdo 
é bom, mas a gente sai com pouco porque jogou o conteúdo, leu o conteúdo, mas não 
aplicou nada para que a gente tivesse firmeza de como aplicar aquilo e como observar 
aquilo em sala de aula. 
 
 - A relação entre o conteúdo recebido e a aplicabilidade dele é que na tua opinião... 
 
 - Na minha opinião tem uma valeta. Dá pra entender tudo que está falando, eu só 
não consigo ver onde eu estou naquela escala de desenvolvimento pessoal com as crianças. 
Então eu fico muito insegura na hora de uma avaliação. Eu não sei exatamente aplicar 
aquilo. 
 
 
 - Você acha que há coerência entre a formação e a prática? 
 
 - Não muito. A formação está direcionando, mas na hora de aplicar a gente ainda... 
 
 - Fica muito teórico? 
 
 - A palavra é essa, fica muito teórico. 
 
  
 - Você acha que esse processo de formação tinha que discutir mais as questões 
práticas? 
 
 - Sim porque aí você tira as suas dúvidas e você vai ver com mais facilidade aquilo 



que você precisa trabalhar em sala de aula. Será que o que eu estou aplicando em sala de 
aula está correto, será que eu aprendi direito para poder passar aquilo? Então você deixa 
de aplicar uma coisa que você não consegue aplicar direito. 
 
 - Você deixa de trabalhar conteúdos por falta de segurança? 
 
 - Se você não tem segurança eu acredito que não vai poder aplicar nada daquilo. 
Não deve aplicar uma coisa que não vai dar em nada. 
 
 - Isso acontece com muitos conteúdos ou só alguns? 
 
 - Não acontece na maior parte das vezes porque nós estamos pegando os conteúdos 
para o nosso aprendizado e a gente vai tentando desenvolver meio que sozinho. Enquanto 
isso eu vou trabalhando em paralelo com aquilo que eu já tenho segurança. E aí cada 
pergunta que o técnico faz ou que eu faço nas formações, eu vou pegando aquele conteúdo 
que foi dado e vou tentando encaixar. Tipo: Ah! Então era isso que ela estava tentando 
dizer. 
 
 - Tá, então complementar ao momento de formação vem a formação que o técnico 
oferece? 
 
 - Aí a gente pega. Por exemplo, nas minhas perguntas eu falo: "Aconteceu isso e 
isso, a atitude minha foi essa. Eu estou correta?" Então eu procuro complementar com 
perguntas as coisas que eu não entendi lá na outra formação. 
 
 - A atuação dos técnicos vem complementar... 
 
 - Sim, lá na sala de aula ou em outro momento de conversa. Mas eu acho que se 
perde muito porque às vezes você já aplicou  a coisa, e talvez não tenha dado o resultado 
esperado. Se a gente tivesse um tempo para a aplicabilidade durante a formação, talvez 
não tivesse tantas dúvidas, eu iria com mais segurança. 
 
 - Zilda, em suma, como você avalia esse processo de formação oferecido pela 
ONG? Ele é eficaz ou não? 
 
 - Sim, ele é eficaz. O que eu disse não tira em nenhum momento a eficácia do 
processo de formação. Eu só acho que ele tem que trazer junto a parte prática. Mas ele já 
dá muitos resultados, a gente tem isso visível, mesmo tendo essa lacunazinha. Eu jamais 
poderia dizer que ele não é eficaz. Talvez eu queira muito mastigado e talvez não seja por 
aí, mas é o que eu penso, o que eu trago. Tem dia que é demais, tem tanta formação num 
dia só que eu nem sei no quê começou. 
 
 - Você acha que tem muito conteúdo? 
 
 - Muito conteúdo. E tem dia que tem menos, então por que não dosar com um 
pouco de prática? Como na arte, eles sempre fazem.  
 



 - Fora essas questões, tem mais alguma sugestão ou comentário? 
 
 - Não. Realmente essa é uma parte que eu sempre elogiei. Eu só acho que nós 
perdemos um pouco na troca dos educadores. Nos encontros regionais, se era o objetivo 
fazer essa troca ele ainda não foi atingido. Acaba sendo uma outra formação. Eu acho que 
a gente cresce muito com a troca, em ver como os outros educadores lidaram com 
determinadas questões. 
  
 - Zilda, que mudanças pessoais e profissionais significativas você atribui à sua 
pessoa desde que você começou esse trabalho social há 12 anos? 
 
 - A mudança profissional maior foi eu voltar a estudar, eu enfrentei o ensino médio 
e fiz mais dois anos de Magistério. Agora pessoal o que mudou muito foi a minha 
personalidade. Sempre tive a personalidade muito forte e esse trabalho tem me dosado 
muito. Paro para pensar, para dar uma resposta, analiso a pessoa, consigo olhar a pessoa 
inteira, consigo voltar e pensar se eu dei a resposta correta. O trabalho com as famílias me 
faz olhar para dentro de mim mesma, resgatar as coisas que eu não gostava em mim. Esse 
trabalho social me fez olhar para dentro de mim. Quem eu fui, do que eu gostava. E agora 
é o outro que está na minha frente e que eu tenho que tratar. Foi uma mudança de 
personalidade, de me reeducar para poder reeducar a minha vida familiar. Na minha casa 
desde que eu comecei a trabalhar aqui foi uma mudança enorme com relação à educação 
do meu filho. Eu sempre fui muito rígida, depois eu comecei a enxergar que a educação 
poderia ser através do dialogo, cedendo uma parte minha e ouvindo mais o filho. Todas 
essas mudanças eu atribuo ao trabalho. 
 
 -  Ao trabalho e você atribui também à formação? 
 
 - À formação porque com relação ao conhecimento todo foi devido à formação. 
Nada do conhecimento que eu tenho e da aplicação que eu faço, isso não foi da escola. Na 
escola e no magistério eu não tive nada disso. A escola não tem uma coisa lincada, ela não 
conecta. 
 
 - Como é que você se avalia enquanto Educadora Social? 
 
 - Eu sou rígida comigo mesma. Eu acho que sou boa educadora, eu consigo 
enxergar nas crianças que elas gostam de mim. Acho que a melhor maneira de você 
entender que você consegue conciliar uma sala é quando você  enxerga que a maior parte 
das crianças tem uma boa relação com a educadora.É a primeira avaliação que você tem. 
E aí, por que eu vejo isso? Eu sou rígida em sala com disciplina, porque para passar o 
conteúdo tem que ter uma certa disciplina. Ao mesmo tempo que eu sou rígida as crianças 
conseguem ter uma relação de carinho comigo. Eu vejo que a nossa relação é boa. 
 Talvez eu não em avalie como ótima, mas sou boa porque eu consigo enxergar que 
tenho que buscar sempre e tenho que ficar observando se as crianças estão gostando e se 
elas conseguem entender as minhas atitudes. Quando a gente consegue essa troca e 
consegue menos evasão em sala, eu acho que isso é conseguir. 
 
 - Se a gente tivesse que listar 3 facilidades na sua atuação e 3 dificuldades, uma 



das facilidades seria essa de colocar ordem em sala, e uma outra seria a sua postura? 
 
 - É, essa postura de fazer eles entenderem que este momento eu exijo e em outro 
momento eu posso relaxar. 
 
 - Que outras facilidades? 
 
 - Diálogo eu consigo. Eu tenho muito com a criança e com a família. É lógico que 
depende do interesse do outro. 
 
 - Você pode listar mais uma? 
 
 - De descer no nível da criança, eu tenho facilidade de entender a criança. 
Brincar... nada para mim é difícil. 
 
 - E as dificuldades, Zilda? 
 
 - Uma dificuldade muito grande é trabalhar com uma criança hiperativa. Talvez me 
falte conhecimento teórico para aplicar. Chega um ponto que eu não sei como trabalhar 
com aquela criança. Eu fico bem atrapalhada com crianças assim. 
 
 - Tem outra? 
 
 - Só essa... às vezes eu tenho um objetivo e quando não tá dando certo eu fico 
quebrando a cabeça. às vezes eu não sei se devo deixar aquilo de lado e como voltar ao 
planejamento. Eu fico driblando ali a coisa mas me incomoda isso. Eu não consigo 
enxergar se o meu objetivo foi atingido. Essa é sempre a minha fala com os técnicos. Às 
vezes eu me perco e aí eu preciso de uma outra pessoa para enxergar para mim. 
 
 - Você busca outras formas de cuidar da sua formação? 
 
 - Esse ano eu não fiz quase nenhuma, mas nos anos anteriores eu sempre busquei 
outras formações. Sempre surgem formações nas Paulinas, mas nunca calha os horários. 
 
 - Que cursos você já fez? 
 
 - Eu fiz o "Educador e o Social", nas Edições Paulinas; fica muito parecido com o 
âmbito religioso, mas não é só isso, é o social. E dinâmicas, como aplicar o conteúdo por 
meio de dinâmicas. 
 
 - Então existe uma sistemática sua para cuidar da tua formação? 
 
 - Eu procuro não faltar nas da Ação porque não tenho uma sistemática fora, isso 
porque muitas vezes não calha o tempo. 
 
 - Para a gente fechar eu queria te perguntar se você pensa em mudar de profissão? 
 



 - Não. Primeiro porque foi um sonho que eu corri atrás desde menino. Nem vontade 
de trabalhar em escola eu tenho. Eu continuo o resto da minha vida como educadora 
social. Antes eu tinha o desejo de ser professora, mas conhecendo esse trabalho eu não 
quero mais sair. Você tem muita liberdade de colocar o seu eu, tem um projeto grande, 
envolve muita gente. As crianças vão sair um pouquinho a cara da Zilda. Sai a cara da 
Ação, sai a cara da comunidade, mas sai também um pouquinho daquilo que é a Zilda, 
daquilo que ela vê e acredita, aquilo que ela está projetando para a vidinha de cada um. 
Eu nunca trabalhei em escola, mas nessas participações que eu tive eu vejo muita 
burocracia e muita política. Eu acho que isso emperra muito o trabalho e impede um 
pouco de crescer. 
 
 - Mas no trabalho social também não tem isso? 
 
 - Tem, mas quando eu vou para a minha sala não tem. Eu sou a dona da sala. Você 
pode ir lá fazer visita e avaliar, mas eu sou a dona da sala. Eu vejo que o 
acompanhamento da escola... 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 


