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S CARTA AOS PROFESSORES

Belo Horizonte, janeiro de 2018.

Prezados colegas,

   Venho lhes apresentar uma proposta. Não é uma 
receita, nem uma fórmula. Muito menos a solução de 
todos os problemas. Nestas páginas que se seguem 
vocês encontrarão a descrição de uma metodologia 
autoformativa, conduzida por professores de uma 
escola específica de Belo Horizonte. O método 
utilizado, conhecido como Ateliê Biográfico de Projetos, 
tomou como base os estudos de duas autoras: Marie-
Christine Josso e Christine Delory-Momberger. No 
entanto houveram significativas modificações em todo 
processo, considerando esta metodologia como algo 
passível à adequações, quando correspondidas ao 
grupo envolvido.

Este Caderno de Formação faz parte da Dissertação 
apresentada ao Mestrado Profissional da Faculdade 
de Educação - PROMESTRE - UFMG, tendo como 
orientadora a Drª Maria Amália Almeida da Cunha, na 
linha de pesquisa Educação, Ensino e Humanidades.

A recuperação das lembranças a partir do olhar e da 
história de vida do outro e a escrita como forma de 
expressão foram os motes principais desta jornada. 
Sendo que, de forma subjetiva, propiciou a reflexão 
da própria prática e a indicação da construção de um 
projeto de vida dentro da carreira docente. Na verdade, 
o entendimento de uma velha pergunta: O que te levou 
a ser professor?
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CARTA
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SO
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S    Em qualquer grupo que esta autoformação for aplicada 

o seu resultado será diverso, plural, pois as histórias, 
por sua vez são únicas. As lembranças expostas 
mudam no decorrer do processo. As indagações e 
posicionamentos também mudam, e a escrita é sempre 
uma surpresa. Os sujeitos, envolvidos num plano sócio-
histórico, usam do simbólico para projetar sua história 
de vida, buscando paradigmas que possam realçar 
pontos perdidos, que neste momento mostram-se 
relevantes. Um professor adorado, uma reprovação, 
um momento de violência, uma experiência com o 
trabalho, a família... São construções sociais que 
constituem a lembrança individual, partindo, no caso, 
de uma construção coletiva.

Nas próximas páginas apresento em primeiro lugar o 
Roteiro utilizado para a aplicação do Ateliê, lembrando 
que, mantendo o objetivo da autoformação e da reflexão 
sobre a própria prática, todos os procedimentos podem 
ser revistos e adequados para cada realidade. Após o 
roteiro, ressalto os encontros com o grupo, recorrendo 
de apenas um deles para ilustrar a forma que as trocas 
foram feitas. Por fim, os relatos escritos e as falas 
sobre todo o processo de autoformação.

Espero que apreciem cada momento, cada palavra. 
Espero que utilizem desta metodologia na sua escola 
e faça valer nosso lugar como professor autônomo e 
desperto para uma consciência docente libertadora.

Abraços fraternos,

Tiago Sânzio dos Santos Pereira
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   A Metodologia empregada na construção do Ateliê 
Biográfico considera a autoformação e a autonomia 
na escrita como preponderantes. O aplicador é 
apenas mediador das ações. Considerando então 
estes apontamentos, dividimos em três momentos tais 
atividades, descritas abaixo:

   1° Momento: Recepção e explicação do projeto, seus 
objetivos e etapas, deixando claro as intencionalidades, 
o caráter exploratório e os fins formativos. A gênese 
elaborativa da narrativa autobiográfica, escrita 
individual, onde o autor relataria em texto suas 
memórias de forma livre, sem demarcação de número 
de linhas ou roteiro pré-estabelecido. Em folha branca 
não pautada.

   2° Momento: Socialização do esboço da narrativa 
autobiográfica. Organizados em subgrupos de três 
integrantes, de preferência de áreas diferentes, 
todos deverão relatar e não ler, para seus pares, 
como uma forma de estimular a emergência da fala e 
constituir os caminhos para o momento da reescrita. 
Há a abertura aos questionamentos de cada relato. 
O autor/relator escolhe um escritor entre seus pares 
e este ficará responsável por anotar as indagações 
e questionamentos do outro, a partir da narrativa. 
As anotações são entregues a este autor/relator que 
deverá finalizar a redação, agora em folha pautada e 
delimitada para o próximo encontro.

   3º Momento: Apresentação do Memorial de forma 
ampla, para todo o grupo, onde a narrativa é explorada, 
nomeada e realçada. Síntese e balanço da incidência 
da formação no projeto profissional ou pessoal de 
cada um.
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1º MOMENTO

   Os professores foram chegando aos poucos e a 
conversa trivial acontecendo. Falando de alunos, 
avaliações, o momento político, assuntos diversos. 
Uma das professoras, de Matemática, havia informado 
que iria se atrasar. Dei início então à primeira das três 
etapas da construção do Ateliê às 09:40h, com sete 
participantes: Ana Paula, professora de Linguagens, 
formada em Letras, 34 anos, negra e trabalha há 
três anos na escola. Carla também de Linguagens, 
formada em Letras, 42 anos, branca, há três anos na 
escola. Hudson de Ciências Humanas, formado em 
Filosofia e História, 45 anos, pardo, há nove anos na 
escola. Helton de Ciências Humanas, formado em 
História, 35 anos, negro, e há dois anos na escola. 
Said de Matemática, formado em Administração e 
licenciatura em Matemática, 43 anos, branco, dois 
anos de escola. Ivan de Educação Física, formado em 
Educação Física, 34 anos, branco, há dois anos na 
escola. Petrônio, de Ciências da Natureza, formado 
em Ciências Biológicas, 40 anos, negro e há quatro 
anos na escola. Estela, de Matemática, formada em 
Matemática, 35 anos, negra, há 12 anos na escola.

 O outro professor de Ciências da Natureza não havia 
chegado. A sala que estávamos era ampla e ventilada. 
Um espaço de reuniões com 12 cadeiras confortáveis 
e uma mesa grande de madeira.

  Houve então a explicação de todo processo, inclusive 
dos momentos que ainda estariam por vir. Mais um vez 
fiz a leitura do Termo de Consentimento e pontuei os 
pormenores éticos envolvidos. Feito isso, sem muito 
delimitar, entreguei a eles uma folha de ofício branca, 
caneta e lápis e pedi para produzirem o esboço do 
Memorial, do tamanho ou forma que achassem melhor.    

MOMENTOS...

M
OM

EN
TO

S

 1Todos os participantes 
concordaram em usar 
o nome verdadeiro. Foi 
perguntado também a 
idade e como se auto-
declarava com relação 
a raça/cor.
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  Às 10:41h a professora Estela chegou. Pedi para 
esperar um pouco e expliquei a ela as etapas do Ateliê 
separadamente. Às 10:47 os demais começaram a 
escrita. Ela, 15 minutos depois. 

 Acomodei-me em uma cadeira, em uma distância 
que pudesse observar os professores, mas que ao 
mesmo tempo os deixasse à vontade. Não fizeram 
muitas perguntas, pareciam bem concentrados. O 
início foi marcado por conversas descontraídas entre 
eles. Alguns pediram apoio para a folha. As maiores 
dúvidas eram em relação ao tamanho e forma, mesmo 
tendo sido dito que este quesito seria de livre escolha.  
Depois disso a sala foi invadida pelo silêncio.

Ofereci-me para colocar uma música de fundo, o 
que foi prontamente negado por todos. Durante a 
observação: Um professor sorri, outro faz longas 
pausas, outros dois parecem mais imersos na escrita. 
Mais de 10 minutos de silêncio ininterruptos. Havia 
apenas uma borracha, usada coletivamente.

   Interessante ressaltar que cada pormenor pode fazer 
diferença nesta análise. A letra do professor Said, os 
rabiscos da caneta do professor Helton, o olhar para 
o tempo...
   Um a um foram concluindo a atividade, com o cansaço 
no semblante, mas aparentemente satisfeitos. Após a 
término da escrita, entregaram o esboço e tomaram 
o caminho de casa... O professor de Ciências da 
Natureza não pôde comparecer.
No segundo momento do Ateliê dividi os professores 
em subgrupos, sendo dois com três componentes e 
o outro com apenas dois. Estavam representando 
diferentes áreas e a dinâmica seria de prevalência da 
fala, da escuta, da escrita e do olhar do outro.
 

MOMENTOS...
M
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  Com o esboço do memorial em mãos, o professor 
relataria suas vivências de forma livre, sem ler. 
Enquanto o colega teria a função de fazer indagações 
ou comentários, o terceiro anotaria esta interlocução, 
como já explicitado no capítulo anterior.

  Obviamente a consecução das etapas não foi tão 
simples assim. Houve momentos de tensão, de 
silêncio e de lágrimas. Momentos em que todos 
perguntaram e todos responderam. Momentos em 
que as anotações ficaram em segundo plano e a 
fala e o olhar prevaleceram. Momentos de empatia, 
principalmente. Momentos de recordação e reflexão. 

   As três perguntas que viriam no texto final: Por que 
se tornou professor? Por que se tornou professor 
do socioeducativo? O que lhe mantém professor do 
socioeducativo?, acabaram sendo respondidas de 
forma espontânea. A importância dos estudos e o 
trabalho foram lembranças pontuadas por todos os 
sujeitos.  Pode-se destacar que, de forma direta, as 
perguntas, o olhar, ajudaram na ativação da memória 
do outro, algo percebido ao tratar da incidência da 
formação com os participantes. 

   As falas foram muito diversificadas, sendo os 
sujeitos tão plurais. O ritmo dos subgrupos também 
foram diferentes por esse mesmo motivo. Percebi, por 
exemplo, que a primeira fala, dita em muito o ritmo 
das outras. Se o primeiro começa falando da família, 
os outros irão neste mesmo caminho. Se começam 
falando do trabalho ou da formação, estes serão os 
motes principais. No entanto, vale destacar que, 
quando a conversa começa a ficar natural, quando 
eles esquecem das perguntas e da gravação, os 
nuances da memória transbordam de uma forma muito 
interessante.

MOMENTOS...
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2º MOMENTO: UM DOS SUBGRUPOS

   Ana fala, Petrônio pergunta e Said anota.
 
Ana - Bom... Minha vivência de escola assim, da 
minha escolha profissional na verdade, tem a ver com 
esta vivência, desde quando eu entrei na escola. É... 
Quando eu, eu sempre quis estudar, desde novinha 
sempre via minha tias, meu pai teve a oportunidade 
de estudar só que ele não quis. Estudou até a 4ª 
série e abandonou. Minha mãe não teve porque tinha 
que ajudar a minha vó. Era uma das mais velhas da 
família (...). Então ela tinha que ajudar minha vó, então 
teve que trabalhar em vez de estudar. Minha tias 
mais novas, todas já tiveram outra trajetória assim. 
Eu vivi muito com elas e sempre via elas lendo, com 
livro e eu sempre quis muito aprender a ler. Só que 
quando eu fui pra (…) Minha mãe foi me matricular 
na escola já teve um empecilho. Eu faço aniversário 
no meio do ano e na época eu só podia entrar com 
sete anos. Então acabei entrando só no outra ano, 
com 8 anos. Quando eu entro na escola, eu muito 
empolgada, lembro até hoje eu com minha pastinha 
amarela... (risos) Minha vó me leva na escola, eu fico 
ali esperando, um tanto de meninos no pátio e os 
professores chamando. Até hoje é assim, né? E tinha 
uma professora muito louca gritando,  xingando, brava 
“Vem logo menino” e eu ficava olhando a professora 
e não tirava o olho dela e pensando “ Meu Deus, 
será que vou pra essa professora?” (risos) Acabei 
indo pra essa professora... Gente, ela era terrível. As 
outras professoras abraçando, dando boas vindas e 
ela xingando e gritando na fila. A gente num ambiente 
estranho, sem conhecer e essa professora já desde o 
início esse embate. Na minha época tinha a trajetória 
toda de cantar o hino nacional, rezar... Ai a inspetora 
falava, ficava em cima da cadeira gritando “ Você não 

MOMENTOS...
M

OM
EN

TO
S



11CADERNO DE FORMAÇÃO - LEMBRANÇAS, ESCRITOS E OLHARES - POR TIAGO SÂNZIO DOS SANTOS PEREIRA

está cantando!” e a gente tinha que saber cantar. E 
essa professora sempre de cara fechada. E ela já 
começa a fazer abusos com todos. Gritava com a 
gente na sala (...) E ela (...) Ela era assim (...) Muito 
autoritária (...) Ai então (...) Ela, até que um dia ela 
puxou a orelha da menina. Ela arrancou a orelha dela 
... (choro). Ninguém fez nada... (silêncio...) É muito 
triste assim pra mim (...) Relembrar isso, por que foi 
uma parte muito difícil na minha vida. Ela ... (silêncio) 
Eu lembro dela também cobrando tabuada da gente. 
Ela trabalhava muito matemática. Muito, muito... E eu 
tenho muita dificuldade em matemática e sei que é 
dessa época. Até hoje fazer uma prova de matemática 
é difícil. 

Petrônio - Gerou um trauma.
 
Said - Qual o nome dessa professora?
 
Ana - Chamava Ana Paula (risos) Meu nome. 
 
Petrônio: Sério????
 
Ana- Então eu ia pra escola chorando todos os dias. 
Falava “Vó eu não quero ir pra escola”. “Mas minha 
filha, você tem que estudar”. E eu contava pra minha 
mãe e ela achava que a culpa era dela por não poder 
me ensinar o para casa. Porque ainda tinha isso. Todo 
dia tinha que levar o para casa e eu e não conseguia 
esperar minha mãe pra ajudar porque chegava tarde 
do trabalho. E eu tinha que fazer e não conseguia 
terminar e eu sabia que ia ficar de braços abertos no 
sol com a mochila nas costas. E ela gritando com a 
gente “ Não abaixa os braços” Era terrível assim... 
 
Petrônio - Era agressão. Abusivo mesmo. E ninguém 
da escola, direção percebia isso? Eram coniventes?

MOMENTOS...
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 Ana- Se percebia eram coniventes. Eu não consigo 
lembrar de alguém fazendo essa interferência. E eu 
ficava todos os dias depois até 18, 18:30 da noite 
de castigo pra terminar o para casa. Além do castigo 
da quadra a gente tinha que terminar o para casa. 
Minha avó me esperava no portão pra poder embora 
e era um trajeto grande pra voltar. Então eu nunca ia 
conseguir fazer o para casa porque já chegava em 
casa cansada. Minha mãe chegava ainda mais tarde. 
Então foi ai que eu (...) Eu chegava nessa escola e não 
conseguia achar minha sala. Ficava tão desesperada 
no trajeto que não conseguia identificar minha sala.    
  Não gravava o nome de ninguém. Só sabia o nome 
da professora mas não queria contar pra ninguém 
porque não queria ir pra sala dela. Ficava pensando 
“será que me deixam ficar em outra sala”?
 
Petrônio - E você tinha qual idade?
 
Ana- 7, 8. Minha primeira vivência na escola. Eu não 
tinha enxergado a escola. Já chegava chorando, 
desesperada, enfim. Não conseguia concentrar 
também. Ao final de tudo, tomei bomba. Não aprendi 
nada (...). Impossível. Ai no outro ano já veio uma outra 
professora que foi o céu. Praticamente me apresentou 
a escola. Eu lembro que a primeira vez que ela foi 
tomar a tabuada me viu tão desesperada que chegou 
perto e disse “calma, não precisa ficar assim, toma a 
cola, pode ler”. Super tranquila. Mas ai o estrago com 
a matemática já estava feito né. Comecei a ler, fazer 
conta, e tal. A tabuada também consegui aprender, 
mas (...) O estrago já estava feito. Porque até hoje não 
consigo. Bloqueada (...) Mas (...) Eu falei que ia fazer 
diferente. Que eu não queria escrever essa história 
com esse nome. Eu ia ser diferente (choro) É difícil 
(...) (silêncio) Foi muito difícil (...) (silêncio).
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Petrônio - E você cursou a faculdade... Como você... 
Foi mais tranquilo né? Dentro da normalidade...
 
Ana - Minha trajetória foi praticamente toda dentro da 
escola. Com toda a dificuldade em matemática, física, 
química. Mas sempre gostei da parte de leitura, de 
português, sempre gostei. Mas, talvez seja isso. Não 
me sentia bem com a área de exatas, não tinha porque 
gostar. Por incrível que parece depois trabalhei em 
uma escola. Meu primeiro emprego foi em uma escola 
municipal. Minha tia tirou licença maternidade e eu fui 
ajudar. Ela era auxiliar de serviços gerais. Ela limpava 
a escola e ficava no xeróx. Foi meu primeiro contato 
com o trabalho na escola. Depois fui recepcionista de 
um cursinho pré vestibular. Ai que fui fazer faculdade, 
com bolsa e com estágio por três ano na prefeitura. 
Ai me contrataram no programa Saúde na Escola e 
depois disso fui dar aula. Então assim, minha escolha 
foi por isso mesmo. Sempre gostei, desde pequena e 
eu queria fazer diferente...
 
Said - E consegue? Fazer diferente?
 
Ana- Acho que sim. Estou no caminho. Sei que faço a 
diferença.
 
Petrônio - Você voltou nessa escola? 
 
Ana - Quando trabalhei no Saúde na Escola conheci 
uma menina que trabalhava lá, ai fui saber que a tal 
professora tinha falecido muito anos atrás. E voltei na 
escola pra aplicar este projeto. Foi bem difícil entrar 
nesse ambiente. Mas foi libertador, por ter entrado de 
outra forma. Fiquei sabendo da morte da professora 
e que ela tinha sido mandada embora, exonerada 
(risos) mas não quiseram falar porque... (risos)... Ela 
era doida, gente. Ela era muito esquisita.

MOMENTOS...
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Said - Engraçado que você é nova. 
 
Ana- Isso foi em 93, 94...
 
Said - Muito recente... Já existia o ECA...
 
Petrônio - O que me assusta é a escola demorar pra 
enxergar isso. Ou as outras famílias né.
 
Ana - Minha mãe era isso. Não conseguia falar com 
ela. Quando falei ela se sentia culpada mesmo. E 
achava que a professora estava certa. O resto eu só 
pedia minha vó. Mas ela nunca deixou eu faltar. Porque 
a escola era importante e eu ia fazer a diferença. E 
realmente foi, porque eu fui a primeira das primas a 
fazer curso superior...
 
Said - E era com a sala toda?
 
Ana - Era com quase todos. Detalhe. Se tinha um que 
não tinha feito o para casa, a sala inteira ficava na 
quadra no sol.
 
Petrônio - Sadismo. E pra não dar aula né. 
 
Ana - Muito despreparada. Acho que ela tinha problema 
mesmo. Não era normal. 

Neste subgrupo apresentado como exemplo, Ana, de 
uma forma bem singular, traduz sua vontade de ser 
professora através de uma experiência traumática. Foi 
o momento em que a dinâmica, a partir da emoção, 
acabou tomando outros rumos. Todos perguntaram 
e viraram os olhares para a história contada. As 
anotações foram um resumo do que foi dito. Said, 
anotando sobre Ana, concentrou-se totalmente no 
trauma sofrido, destacando sua palavras: “Eu falei que 
ia fazer diferente. Que eu não queria escrever essa 
história com esse nome. Eu ia ser diferente...”

MOMENTOS...
M

OM
EN

TO
S



15CADERNO DE FORMAÇÃO - LEMBRANÇAS, ESCRITOS E OLHARES - POR TIAGO SÂNZIO DOS SANTOS PEREIRA

RELATOS ESCRITOS

Ana Paula

  O meu primeiro contato com a escola não foi uma 
experiência boa. Lembro exatamente do meu primeiro 
dia de aula e da curiosidade de saber o que tinha 
atrás daquele enorme muro. Assim que os portões se 
abriram visualizei o pátio grande da escola. Todos os 
alunos, ao entrarem, eram orientados a se sentarem 
no pátio. Logo que o portão fechou, a supervisora 
começou a chamar os alunos pelo nome. Reparei 
que todas as professoras recebiam seus alunos com 
sorrisos e palavras de conforto, aliás, quase todas. 
Percebi que tinha uma professora que não estava 
nada contente com a nossa chegada. E o pior é que 
quando chamaram o meu nome eu fui exatamente 
para a turma dessa professora.

  A professora era exageradamente brava. Ela gritava 
o tempo todo, era muito autoritária e gostava de 
nos chamar de burros, principalmente na aula de 
matemática. Era terrível a aula dela! Quando minha 
mãe me acordava para ir à escola eu chorava e dizia 
que não queria ir. Esse tormento durou o ano todo e no 
final do ano eu “tomei bomba” e não queria mais voltar 
naquela escola. 

   No ano seguinte tive que voltar e minha turma recebeu 
uma professora nova. A professora nos acolheu muito 
bem. Foi assim que consegui gostar da escola. Até 
hoje carrego traumas daquela época. Tenho muitos 
problemas com matemática, não consigo fazer uma 
prova de matemática sem passar mal.

 O meu primeiro contato com a escola foi muito 
traumatizante. Mas hoje percebo que essa parte 
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ruim da minha vida me ajudou a tomar a decisão de 
ser professora.  Ser professora é poder possibilitar 
caminhos para diversas aprendizagens, e isso é o que 
mais me encanta na docência. 

  Sempre gostei de desafios, então quando eu tive a 
oportunidade de concorrer à vaga para trabalhar como 
professora no socioeducativo, não pensei duas vezes.  
Participei do processo seletivo e consegui a vaga.   A 
minha entrada no socioeducativo só confirmou que 
não é impossível de construir uma escola, ou melhor, 
uma educação democrática. Nós como professores 
podemos ajudar a desconstruir, juntamente com 
nossos alunos, desigualdades, discriminações e 
posturas autoritárias. Somos capazes de construir 
uma escola que possibilita um espaço de igualdade de 
oportunidades e de tratamentos igualitários para todos, 
possibilitando assim aprendizagem diversificada. Essa 
forma de trabalhar a educação com certeza diminuiria 
a evasão escolar. 

  Então, é por acreditar nessas inúmeras formas 
de ensinar e aprender que me mantenho como 
professora do socioeducativo. Creio que essa maneira 
de pensar o aprendizado tem que ser de forma 
reflexiva. A construção e reconstrução dos conceitos 
e a ressignificação da aprendizagem tem que 
dialogar entre aluno e o professor. Isso possibilita ao 
aluno uma reflexão crítica e coletiva diante dos seus 
conhecimentos, os fazem superar as dificuldades e 
avançar no seu processo de ensino e aprendizagem. A 
partir disso, o aluno se torna participativo do processo 
da sua aprendizagem e o professor como agente 
na mediação, entre o aluno e a busca por novos 
conhecimentos, amplia a construção dos significados 
necessários para a aprendizagem de ambos.
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Carla 

  O amor pela docência, aliado ao apoio e exemplos 
paternos, motivaram minha escolha profissional. 
Letras e dança descrevem muito bem as minhas 
principais veias. 

  Segura e fiel à doutrina espírita, acredito e construí 
meus passos na frase: “Fora da caridade não há 
salvação”. Trabalhos voluntários onde eu conseguia 
aplicar minhas aptidões, foram e são frequentes em 
minha vida. Trabalhar a linguagem (oral, escrita e 
corporal) incentivou a construção de mim mesma e 
dos meus objetivos. 

  Após uma grande pausa na área acadêmica, em 
função de um casamento doente e frustrante e 
de uma  maternidade  magnífica, meio que como 
um presente divino, retornei às atividades como 
professora no Sistema Socioeducativo. Para minha 
satisfação, consegui conciliar Português e Dança à 
minha maneira. Trabalhar com público com algum tipo 
de conflito ou vulnerabilidade sempre foi prazeroso e 
rico para mim. Completo e absoluto é o processo que 
move meu desejo de ensinar, construir e recomeçar. 

  A satisfação maior e o que me impulsiona a continuar 
e persistir nas unidades, além do fato de levar outras 
vertentes e algum tipo de conforto é ver os resultados 
nos produtos finais das aulas, bem como o despertar 
do dom e (ou) do interesse pelos alunos. 

  Como profissional acredito no despertar para outros 
campos e oportunidades. Como pessoa, acredito na 
esperança e que podemos contribuir na transformação 
do indivíduo: reinventar, reconstruir, recomeçar... 
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A Menina Dança

Os Novos Baianos

Quando eu cheguei tudo, tudo
Tudo estava virado
Apenas viro me viro
Mas eu mesma viro os olhinhos

Só entro no jogo porque
Estou mesmo depois
Depois de esgotar
O tempo regulamentar

De um lado o olho desaforo
Que diz meu nariz arrebitado
E não levo para casa, mas se 
você vem perto eu vou lá
Eu vou lá!

No canto do cisco
No canto do olho
A menina dança

E dentro da menina
A menina dança
E se você fechar o olho
A menina ainda dança
Dentro da menina
Ainda dança

Até o sol raiar
Até o sol raiar
Até dentro de você nascer
Nascer o que há!
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Estela

  Minha trajetória como docente partiu de um sonho, 
não meu, mas de minha mãe que sempre sonhou 
em ser professora ou enfermeira. Meu nome é Estela 
sou docente à doze anos. Sou nascida e criada na 
periferia. Sou cem por cento “favelada”. Gosto de usar 
este termo porque ele impacta quem o escuta por 
não saber que pra nós que aqui vivemos é motivo de 
orgulho. 

  Bem, aqui na favela noventa e oito por cento das 
pessoas são trabalhadoras, fiéis a Deus, sobreviventes. 
Sobreviventes porque só nós sabemos o que é ter um 
salário mínimo e ser chefe ou na maioria das vezes 
“chefa” de família e cuidar de mãe doente, filhos, 
marido, esposa... somos campeões, melhor dizendo, 
artistas. E os outros dois por cento são pessoas 
que para sociedade: “bandidos, “vagabundos”, 
“malandro”... tantos adjetivos desqualificante  ao ser 
humano, eu particularmente prefiro acreditar que estes 
dois por cento são pessoas cansadas do sofrimento 
de viver na miséria, escolhem um caminho turbulento 
que além de destruir a vida de outras pessoas, acaba 
por destruir a sua própria vida, se é que ela já não 
estava destruída. 

   A motivação para descrição de tais fatos que parecem 
não ter muito haver com o contexto, é uma forma de 
tentar responder até mesmo a minha pergunta de o 
“por que” ser docente, principalmente na realidade de 
socioeducação que me encontro a lecionar.

   Minha mãe trabalhava como diarista em casas de 
família e o interessante é que ela sempre trabalhou na 
casa de professoras, logo, o acesso à livros e revistas 
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que tínhamos, vinham dos filhos das “patroas” dela. 
Se tínhamos dificuldades na escola ela corria atrás 
das professoras e oferecia hora extra em troca de 
ensinamentos pra mim e minha irmã. Estudávamos 
de manhã e em dias de prova ela nos acordava às 
quatro da madrugada para nos preparar e fazer um 
bom exame, sempre com um gostoso café. Resultado, 
excelentes notas e sem nunca termos repetido o 
ano. Quando ela não estava na faxina, revezava os 
afazeres domésticos com trabalho de manicure, para 
ajudar na renda e ter dinheiro extra para comprar 
material escolar pra gente. 

 Meu pai pagava as contas, mas pra ele investir 
em estudos era bobagem, ele achava que a gente 
tinha mesmo era que trabalhar, pois só assim 
conseguiríamos sobreviver, mas minha mãe sempre 
acreditou e apostava nos nossos estudos, nos 
incentivando e fazendo tudo que estivesse ao alcance 
dela para nos ajudar a ter escolarização.
 
  No ano que eu estava pra me formar a oitava série, 
hoje nono ano, ela me inscreveu pra fazer prova no 
CEFET e assim ter uma formação técnica, e veio a 
decepção de não passar, por quê? Na época eu não 
entendi muito bem, porque sempre tinha boas notas, 
acontece que mais tarde eu entenderia, pois a escola 
que eu estudava poucos professores nos preparavam 
para este tipo de exame porque muitos acreditavam 
que não sairíamos nem do segundo grau, hoje ensino 
médio. Mas eu estava por formar o primeiro grau e 
precisava decidir o que fazer, pois até então existiam 
os ensinos técnicos de contabilidade e magistério 
que eram oferecidos por algumas escolas públicas 
como um caminho para quem já necessitava entrar 
no mercado de trabalho. Escolhi então contabilidade 
porque eu não queria ser professora. Então veio o 
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decreto do presidente da época Fernando Henrique 
Cardoso que a partir daquele ano todos os alunos 
só poderiam cursar o científico, que é o atual ensino 
médio.
  
  Entrei no primeiro ano do segundo grau, mas as 
coisas apertaram muito e tive que revezar a escola 
com o trabalho, a contra gosto de minha mãe, mas 
ela percebeu que não tinha recurso, pois ela já estava 
ficando velha e doente sem muitas condições de 
trabalhar tanto, como até então fazia. Fiz o ensino 
médio e sem saber o que fazer da vida entrei em 
um cursinho do bairro que um padre fundou dentro 
dos espaços da igreja, para atender nós da periferia 
que não tínhamos condições de pagar cursinho pré-
vestibular. Todos os professores eram voluntários, mas 
com essa iniciativa muitas pessoas tiveram acesso a 
faculdade, uma realidade diferente para nós, e um 
sonho que eu e minha mãe idealizavam, fazer o curso 
superior.

   Outra decepção, não passei na UFMG, “também não 
sei porque alguém como eu (pobre né) vai escolher 
engenharia, curso de rico”, coisas do tipo que eu ouvia 
pra tentar abafar o “problema” de eu ser pobre, negra, 
mulher e entrar na universidade pública. Como eu já 
tinha enraizado que sem estudo não conseguiria ser 
ninguém na vida, parti para outro caminho que era 
fazer graduação em instituição particular e com um 
detalhe que era escolher um curso “mais em conta”, 
as licenciaturas, por exemplo. Por indicação do meu 
marido que estava trabalhando em uma universidade, 
por minha mãe que sempre quisera que eu me tornasse 
professora e como eu gostava da área de exatas, 
solução foi curso de licenciatura em matemática, mas 
até então, eu não queria dar aulas. “Mas tudo bem, é 
mesmo pra você ter um curso superior e depois você 
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decide o que fazer”. Ok. Passei. Festa! Mal sabia eu 
que começaria a novela que era pagar por um curso 
superior. Eu desempregada, minha mãe afastada por 
uma cirurgia, sem poder trabalhar, mas mesmo assim 
me dava metade da mensalidade da faculdade e o 
meu marido me dava a outra metade. E assim foram 
seis longos meses, só o primeiro período. Tentei bolsa 
social, mas não entendia por quê não conseguia e 
outros alunos que faziam diversos cursos no meu 
prédio, que por curiosidade iam  de carro para a 
faculdade tinha cinquenta, sessenta, talvez até cem por 
cento de bolsa “social” sei lá, só sei que eu não tinha, 
“não estava nos critérios”. Antes de fazer matrícula 
para o segundo período, minha mãe disse que não 
estava conseguindo mais me ajudar e não sabia o que 
seria dali pra frente, pois ela também ajudava minha 
irmã que também fazia curso superior. E ela pensou 
“infelizmente vou ter que ajudar uma primeiro pra 
depois ajudar a outra, a contra gosto” e como minha 
irmã é mais velha... Mesmo assim com incentivo do 
meu marido e com o pensamento de que não poderia 
parar de estudar, pedi minha mãe ajuda para a 
matrícula, paguei e fui confiante que encontraria um 
trabalho que pudesse me auxiliar. Consegui trabalho 
como telemarketing, o que tinha de melhor era o 
horário, seis horas por dia o que dava para conciliar 
com a faculdade perfeitamente. O salário era a conta 
de pagar a mensalidade, mas consegui.

  Do segundo para o terceiro período finalmente 
consegui bolsa social de cinquenta por cento, que 
aliviou um pouco a situação financeira. 
Neste meio tempo eu ministrava aula como voluntária 
em um Telecurso 2000, fornecido pela igreja e também 
no pré-vestibular, mas era mesmo pra ajudar, pois 
aquela velha história de não querer ser professora 
ainda perpassava por minha mente.
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  No quarto período consegui bolsa do PROUNI, sim, 
sou uma das primeiras filhas de PROUNI. A melhor 
parte é que eu não precisava mais de mostrar aquele 
tanto de documento todo semestre, a bolsa era 
garantida até o final do curso, algo decretado pelo 
presidente da república da época Senhor Luíz Inácio 
Lula da Silva. 

  Quando estava formando, uma amiga me chamou 
pra trabalhar em uma escola estadual, “Jovem 
Protagonista” que funcionava dentro de um centro 
socioeducativo, dizendo que era muito tranquilo. E eu 
como não queria ser professora, não aceitei. Ela insistiu 
dizendo que eram poucas aulas e que davam só dois 
dias da semana. Eu pensei, pensei, como eu tinha 
acabado de sair do antigo emprego, resolvi conhecer 
o trabalho. Quando lá cheguei, entrei em uma porta, 
depois em outra, e mais uma, aliás, portas não, grades 
e fui ficando apavorada. Quando entrei na sala de aula, 
pra mim uma “cela de aula”, pois era aquilo que eu 
via, um aluno do ensino médio me recepcionou com a 
seguinte fala: “bem vinda ao inferno”, eu olhei no fundo 
dos olhos dele e disse obrigada. E naquele olhar eu 
vi muitos amigos meus, que foram presos, morreram 
e eu não pude fazer nada, mas aquele menino me 
desafiou naquele momento e me fez refletir que eu 
poderia mudar muitas histórias com meu testemunho 
de ser quem eu sou, partindo do histórico de vida que 
tive, que era muito parecido com o deles. 

  Este adolescente se tornou meu melhor aluno, 
inteligentíssimo. Um fera na matemática, aliás, no 
sistema socioeducativo a maioria dos adolescente 
gostam muito de matemática, obviamente, dinheiro. 
Me apaixonei pela educação a partir dali. Vi que o 
trabalho do docente é mais do que eu podia imaginar. 
Ser professora, principalmente neste contexto de 
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privação de liberdade é fazer o aluno olhar para 
janela e não enxergar apenas grades, mas um mundo 
diferente do que ele viveu até aquele determinado 
momento e que o espera ao sair dali. Ver os olhos 
dos alunos brilharem quando conseguem entender um 
algoritmo matemático me fascina e enche de orgulho 
e dá forças para que eu corra atrás de capacitação 
que forneçam meios para ajudar e construir caminhos 
que recuperem este ser humano digno de direitos que 
muitas vezes foram negados. Mesmo sabendo do 
salário péssimo que esta classe recebe, a docência 
me realiza. 

  Assim fiz pós-graduação em Educação Tecnológica 
para Jovens e Adultos no CEFET, e finalmente pude 
estudar nesta instituição, detalhe esta pós foi fornecida 
gratuitamente para professores com o meu contexto 
de vida, acadêmico e âmbito de trabalho, uma política 
publica oferecida pelos centros federais no governo do 
Senhor Luís Inácio Lula da Silva. E nesta pós eu tive 
duas disciplinas de políticas públicas que me fizeram 
entender toda a trajetória que vivi, e a de muitos alunos 
e alunas que conheci, além de pessoas que vivem na 
periferia como eu. Pude ser protagonista de políticas 
governamentais que excluem completamente o povo 
pobre no qual eu vivi no ensino médio e políticas que 
inserem o povo em qualquer instituição.

  Nesta pós, como toda especialização, eu tinha que 
fazer um trabalho de conclusão de curso e claro que 
escolhi a disciplina que mais me chamou atenção que 
era políticas públicas. No trabalho vi uma forma de tentar 
ajudar o sistema no contexto da privação de liberdade 
com a continuidade do adolescente quando ele volta 
para a sociedade. Nestas instituições, as reincidências 
são muito comuns, pois quando o adolescente volta ele 
encontra o mesmo cenário, as mesmas dificuldades, 
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os mesmos problemas e ele acaba sendo obrigado 
à voltar pro mundo do crime. Meu argumento usado 
para este trabalho de conclusão de curso seria o de 
tentar fazer com que a educação desses adolescentes 
acopladas à uma profissionalização, poderia ser um 
caminho diferente, pois no sistema socioeducativo, os 
cursos ditos profissionalizantes, não são bem assim, 
porque na verdade o que são oferecidos são ofícios 
que não dão garantia de um emprego sólido, com uma 
qualificação que lhe dê um salário digno a ponto dele 
não precisar de voltar para o mundo do crime. Cursos 
técnicos como os oferecidos pelo CEFET acoplariam 
uma educação de qualidade e mudança certa de vida, 
pois o único caminho que vejo é este, educação e 
trabalho digno.

  A proposta foi feita e lançada, agora é esperar que 
os Centros federais possam fazer parcerias com 
instituições socioeducativas, mas como o governo 
mudou, as política tiveram outros focos, os trabalhos 
foram arquivados esperando que um dia a árvore 
possa dar frutos porque a semente já foi lançada. 

  Após cinco anos trabalhando com meninos, vendo 
muitas trajetórias, inclusive de alguns que eu vi crescer 
no bairro, fui relocada para um centro socioeducativo 
feminino e a paixão se tornou amor, porque na história 
de muitas meninas, se repetia a minha própria. Se o 
homem privado de liberdade é excluído, a mulher é 
muito pior. A carência afetiva e os motivos que fazem 
elas chegarem neste contexto, são de arrepiar a 
aqueles com sensibilidade a flor da pele. 

  Os anos se passaram, eu trabalhei em cursinho, 
em projeto federal como o Projovem, na prefeitura 
etc. E só entendendo que eu posso ser uma centelha 
de esperança na vida deles/delas que se encontram 
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privados de liberdade, é que consigo justificar 
para muitas pessoas, o fato de estar até hoje como 
docente neste ambiente, porque muitos não veem 
significado algum e ainda  desestimulam o trabalho, 
dizendo que para “bandido” e tantos outros adjetivos 
desqualificados, não existe solução.  Mas como 
eu sempre digo para eles/elas, “Eu acredito em vocês”. 
É por isso que estou aqui, docente de corpo e alma 
como um sonho que a princípio não foi meu, mas que 
foi certamente a melhor escolha. Obrigada mãe!

“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: 
os homens se libertam em comunhão.” Paulo Freire

Helton 

 Escrever sobre o passado é sempre desafiador, 
sobretudo, porque sabemos que a memória é uma 
construção, é seletiva e carregada do olhar do nosso 
tempo, nossos problemas, interesses, ideologia, etc.
Acredito que o meu interesse pela docência surgiu 
na adolescência. Eu escutava “rap” e as letras 
contribuíram para que eu buscasse um repertório de 
leituras sobre ativistas negros e comunistas.

  Desta maneira, as matérias que me geravam 
interesse na escola eram: História e Filosofia, pois, 
abordavam questões que dialogavam com as letras 
de “rap” e com a minha realidade. Assim, acredito que 
a minha realidade social como adolescente negro, de 
periferia e o meu interesse pela cultura de resistência 
me levaram à licenciatura de História.

  O que é interessante nesta escolha da docência 
é que eu não era um aluno que compreendia a 
importância da educação formal para o meu projeto 
de vida. Além de ser indisciplinado e com dificuldades 
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de aprendizagem eu não tinha sentimento de 
pertencimento com espaço escolar ou com a cultura 
escolar. A escola não representava a minha cultura 
simbólica, a minha comunidade e as minhas vivências. 
Contudo, as questões socioeconômicas sempre 
estiveram presentes no âmbito da minha vivência 
escolar-acadêmica.

   A graduação foi marcada por dificuldades financeiras 
e uma carga horária de trabalho espoliante e mal 
remunerada, o que dificultou o meu desempenho na 
universidade. Havia pouco tempo para as leituras 
obrigatórias, trabalhos e estágios. Cabe ressaltar, 
que cheguei a tentar um processo seletivo em uma 
universidade pública, mas a defasagem na formação 
da Educação Básica não permitiu o ingresso, então, o 
ensino privado foi uma alternativa mais fácil.

  O meu repertório na socioeducação não iniciou 
no âmbito escolar. Eu trabalhava na SUASE 
(Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo) e só 
depois tive a oportunidade de iniciar meu trabalho na 
Escola Estadual Jovem Protagonista. 

  O público da socioeducação me interessa muito, 
sobretudo, porque a nossa origem social se dialogam. 
Existe uma vontade ideológica e ativista da minha 
parte em trabalhar na escola pública pois, acredito 
que a política pública de educação em Minas Gerais 
é um espaço de construção para a cidadania e 
emancipação.

   Em suma, permanecer na socioeducação é dialogar 
com o meu lugar social que exige uma prática, na qual 
eu tome partido a favor dos oprimidos, é proporcionar 
um espaço pedagógico em que o educando possa se 
entender como sujeito de direitos e construtor de sua 
própria história.
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Hudson 

   A primeira obra que li foi de Rubem Alves “A escola 
como sempre sonhei sem imaginar que pudesse 
existir”. Já tinha gosto pela leitura do livro deste 
autor, sua forma clara e recheada de casos, facilita a 
entendimento aguçando o interesse pela leitura.

   A escola da ponte me faz refletir diretamente sobre 
a minha docência. Sou contratado do Estado, sou 
professor em uma escola da rede pública de Minas 
Gerais. Vejo-me através deste livro, questionando 
padrões, dados que muitas vezes são praticados 
sem uma compreensão correta ou uma validade que 
justifique realmente seu ensinamento. Creio que esta 
escola apresentada pelo livro, onde a construção é 
feita em um molde de não competição e sim, em uma 
postura de mútua ajuda, que parte dos professores e 
irradia aos alunos, seja o desejo ou idealismo de todos.
Todos os professores questionados sobre qual o seu 
objetivo no ensino, em qual tipo de aluno que ele quer 
ajudar, acreditam que todos irão dizer que desejam 
formar alunos autônomos, conscientes, reflexivos, 
participativos e verdadeiros cidadãos, cientes e felizes. 

  Não apareceram nestes discursos características 
como passividade, submissão e alienação. No entanto, 
se olharmos com um olhar crítico o nosso cotidiano 
escolar, este discurso não se legitima em uma prática. 
Existe um grande distanciamento entre o discurso 
do professor e o real perfil que está sendo formado 
pelas escolas. É necessário dar um novo significado 
ao espaço escolar, que ele possa realmente estar 
voltado para a formação do sujeito ativo, reflexivo, 
consciente, um cidadão atuante em suas obrigações 
e reivindicações. 
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   Este livro me faz lembrar os meus primeiros tempos 
de escola. É buscar em minhas memórias a minha 
meninice. Um período de condições financeiras bem 
reduzidas, ao qual não me permitia aos seis anos, 
frequentar um “jardim de infância”; pois era um luxo 
que poucos podiam nesta época. Devido a este motivo 
tive minha introdução no mundo da leitura e escrita 
realizada pelos meus irmãos mais velhos, que em uma 
semelhança com a escola da Ponte onde as crianças 
que sabem ensinam as crianças que não sabem, e 
como diz o autor mais do que aprender saberes eu 
estava ali aprendendo valores. Este esforço teve como 
fruto um aluno de anos iniciais com um conhecimento 
igual ou acima da média da sala, que me deu certo 
crédito e conforto junto aos professores primários.

   A escola era pobre e possuía uma condição financeira 
precária, mas foi nela que tive o desenvolvimento do 
meu cosmo infantil e a expansão da minha vivência 
ética e moral iniciada no meio familiar. Era uma criança 
comum e tinha uma facilidade enorme para matemática 
e em contra ponto uma dificuldade enorme em 
português (chamava-se Comunicação e Expressão), 
creio que potencializado por uma dislexia por qual tive 
que frequentar por mais de um ano aulas especiais 
onde buscava resolver o problema da fala e da escrita. 
Lembro que foi um ano de muita luta para minha mãe, 
agravada pela condição financeira e pela separação 
de meu pai, ao qual, após se separar não buscou 
auxiliar de forma nenhuma em nossa manutenção 
ou no nosso sustento. Éramos três irmãos com idade 
entre sete, quatorze e dezessete anos.

   Lembro-me que na 6° série tive uma professora que 
me encantou em suas aulas. Ela se chamava Berenice. 
Com seu jeito calmo e sua voz mansa, conseguia fazer 
os alunos se prenderem nas carteiras.    
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   Era professora de História. Apaixonei pela matéria 
e me deslumbrava saber sobre o passado “glorioso” 
de nosso país, com seus “heróis” e suas batalhas 
incríveis na guerra do Paraguai contra um ditador sem 
escrúpulos e sem moral, que me trouxe um patriotismo 
e um nacionalismo ainda não experimentado. Sabia os 
nomes das batalhas, os números da guerra. Foi tudo 
muito bom até ler o meu primeiro livro sobre o assunto, 
que me mostrou outra verdade, que não era de um 
país tão justo, tão heróico e muito menos de batalhas 
grandiosas, ao contrário, demonstrava uma guerra 
de interesses internacionais, injusta e principalmente 
ambiciosas. Fiquei desencantado e desanimado 
com a disciplina, mas por outro lado, instigado por 
estes novos dados, ao entender que a sociedade era 
complexa e tinha valores e interesses antagônicos.

  Ao passar dos anos, mudavam-se também as 
responsabilidades. Minha 6° série foi uma fase 
também marcada pelas amizades e pelas cobranças 
sociais. Foi um momento de grande questionamento 
e diferenças e experimentei uma liberdade ainda 
não vivida. O resultado disto foi uma necessidade de 
amadurecimento que se apresentou com o primeiro 
emprego no final da série. Neste período algo 
mudou no meu mundo escolar. Não sei se por falta 
de orientação ou tato, a professora de matemática 
(disciplina que me considerava tão bom) introduziu 
matérias novas e diferentes, aonde a matemática 
se tornava algo incompreensível, sem vínculo ou 
associação ao real. Aprendíamos um tanto de “X” e 
“Y” ou “A” e “B”, sem sabermos para que. Lembro-me 
de questionar as professoras (nas séries sequentes 
também), aonde eu iria utilizar ou para que servia o 
conteúdo que estava aprendendo, desejava que elas 
me explicassem quando eu iria utilizar a expressões 
numéricas enormes, com seus cálculos intermináveis 
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ou as “equações de 2º grau”, que para mim neste 
momento só serviam para nos reprimir em nossas 
cadeiras As respostas eram de uma infelicidade 
enorme! Me diziam que eram para treinar ou que eu 
iria utilizar em uma profissão qualquer no futuro. Então 
eu questionava interiormente: “porque não estudar 
a matéria especificamente para profissão, se for a 
qual vou escolher, afinal terão que lecionar a matéria 
novamente, pois através deste método nunca irei 
aprender realmente.”
 
  Neste período, o meu desinteresse tornou-se 
enorme. Saber que sinais iguais são positivos e que 
sinais diferentes são negativo se tornou penoso e 
sem sentido, e assim, pela primeira vez fui reprovado. 
Não por “malandragem” e muito menos por falta de 
inteligência, mas por não entender os fundamentos de 
tais operações matemáticas e também como utilizar os 
cálculos matemáticos em uma vida mais prática, onde 
fizesse sentido, (situação que mudou somente após 
o fim do meu ensino médio). Sentindo-me incapaz e 
com uma autoestima baixa para o estudo, continuei 
a minha biografia estudantil, com uma sequência 
desastrosa. Fui reprovado na 6º série (creio que por 
não compreender a matéria), ao repetir, o problema 
continuava. Creio que passei para 7° série não pela 
compreensão da matemática, mas por uma prática 
exaustiva e indesejável por mim da repetição.

   Com o mundo do trabalho, devido a uma falta de 
crítica e amadurecimento, passei a não valorizar o 
mundo dos estudos. Gastava o meu tempo mais entre 
os amigos do que na escola. Eles não eram maus ou 
delinquentes, eram apenas garotos sem propósitos 
ou objetivo como eu naquele momento. Apenas 
viviam e por não conhecer a vida não entendiam que 
viviam mal e que poderia existir outro caminho, um 
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quadro de autoestima baixa e de um sentimento de 
incapacidade que se alojava em mim ou em nós.  
As reprovações continuaram na 7° e na 8° série quando 
resolvi parar de estudar sem finalizar o “primeiro grau”, 
hoje chamado de fundamental. 

  Neste momento estudar para mim não tinha valor, 
era coisa para os outros, ao meu ver, o que restava 
para mim era somente o mundo do trabalho, mas sem 
compreender a grande ligação existente entre este 
mundo e a qualidade de vida profissional e financeira. 
Demorei entender a lógica social, que quem estuda 
pouco, trabalha muito e ganha pouco e quem estuda 
muito, trabalha menos e ganha mais.

 Quando parei de estudar acreditei que somente 
a esfera do trabalho me bastava. Este engano me 
acompanhou até que tive que alterar um histórico 
escolar para conseguir um emprego que exigia de mim 
o primeiro grau completo. Após este momento senti 
a necessidade de tomar alguma providência, e me 
matriculei em uma prova de supletivo, para qual estudei 
em casa mesmo e consegui passar. Neste mesmo 
período tive no trabalho, um colega que após saber 
que eu estava fazendo prova no supletivo começou 
a me incentivar a estudar e cursar o segundo grau – 
o Ensino Médio. Ele também estava estudando. Ele 
gostava muito de livros que envolvia o conhecimento 
e crescimento pessoal, sempre me falava dos livros 
de psicanálise que lia. Com bons questionamentos 
fomos nos tornando amigos, começou a me indicar 
livros, falava que eu era inteligente (infelizmente não 
acreditava muito nisto, apesar de não questioná-lo). 
Estes livros sempre envolviam uma busca de auto 
conhecimento. Isto começou a fazer muita diferença 
na minha vida, mas é bom lembrar que são doses 
terapêuticas. Não resolve tudo de uma vez.
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 Neste período, também, comecei a participar de um 
grupo de estudos bíblicos (um grupo denominado Alvo 
da Mocidade), não era e não é um grupo convencional 
de estudo bíblico, ligado a uma paróquia ou igreja. 

  O que faziam e fazem era incentivar as leituras 
bíblicas e de livros buscando o crescimento pessoal e 
um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo.

 A leitura passou a ser uma rotina para mim e esta 
atitude me trouxe vários benefícios, passou a 
melhorar a minha autoestima. Passei a ler outros 
livros interessantes, comecei a gostar de psicologia 
e filosofia, além dos livros de conteúdo cristão. Estes 
livros se interligavam de uma forma impressionante 
e abrangente em minha vida. Estes novos amigos, 
a maioria, estavam entrando na universidade e 
passaram a me incentivar a estudar. Matriculei-me em 
um supletivo para o segundo grau, e notei que possuía 
uma grande facilidade para áreas de humanas. Passei 
a ficar mais confiante e acreditar no meu potencial, 
percebia que o resultado dependeria mais da minha 
dedicação do que do professor ou da aula em si. A aula 
passou a ser somente um norte, que apresentava um 
cronograma a ser seguido, e o resultado das primeiras 
provas foi excelente. Na segunda etapa do supletivo, 
já me encontrava bem mais confiante e determinado, 
passei a estudar com mais garra e os resultados bons 
vieram novamente. O grupo para mim era um incentivo 
ao pensar e questionar a mim e a sociedade. Comecei 
a entender minhas “neuras”, a utilizar a inteligência 
emocional em meus relacionamentos para resolver os 
problemas.

  Esta forte identidade me dava coragem de ser, 
de transcender, de amar e ser amado (apesar de 
grandes dificuldades ainda enfrentadas em relação 
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à autoestima), de respeito próprio e mútuo, uma 
possibilidade de harmonia. 

  Após terminar de cursar o 2° grau, busquei fazer 
uma área técnica, para obter um salário e condição de 
vida melhor.  Ainda não acreditava que poderia fazer 
um curso universitário, fui infeliz em minha decisão 
acreditando demasiadamente em minhas limitações 
nos estudos. Tinha a matemática e o português como 
obstáculos intransponíveis e novamente desacreditei 
em meu potencial. Me limitava e não acreditava que 
poderia cursar a universidade. Busquei fazer um curso 
de programação de computadores na UFMG, e fiquei 
impressionado ao constatar que sabia lógica e que 
terminei um curso muito difícil com uma das notas 
mais altas.

 Descobri que sabia matemática e que era muito bom, 
só precisava saber ou entender aonde utilizar os 
procedimentos aprendidos, em outras palavras, saber 
para o que serve o saber e o motivo do aprendido para 
poder apreender o conhecimento (lições da Escola da 
Ponte). A confiança tomou corpo ao fazer uma prova 
de concurso da COPASA , de nível médio. Nesta eu 
consegui fechar a prova de matemática com 100% de 
aproveitamento, uma lástima foi a prova de português 
que não consegui nem a metade dos pontos. Mas 
mesmo assim foi uma vitória saber que era possível.

   Prestei vestibular em um momento muito tumultuado 
em minha vida. Passei no vestibular na PUC em 1999, 
mas tive que parar de estudar no primeiro semestre. 
Tinha casado e o meu casamento deu sinal de falência 
após um ano e meio, apesar do curtíssimo tempo.

  Fui uma pessoa singular para minha namorada 
(futura esposa). Era um porto seguro, e passei a 
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sonhar a vida dela para ela, fui pai, e apesar de ser 
mais novo, controlava as ações do namoro (descobri 
que controlar ações dos outros pode ser algo muito 
negativo). Ela cada dia ficava uma pessoa mais 
dependente de mim. Por outro lado, não tinha coragem 
para reavaliar o namoro ou tomar uma decisão 
madura, deixei levar-me pela situação e o tempo foi 
passando até que nos casamos. Hoje vejo que casei 
porque não acreditava que a vida poderia me dar outra 
perspectiva. Acreditava piamente que a vida era só 
aquilo mesmo, não esperava uma paixão em minha 
vida igual as escrita pelo Escritor Mario Quintana ou 
algo do gênero. Pequei por desacreditar na vida.

  Após a separação, foi um período complicado de 
reajuste social. Fiquei por muito tempo afastado da 
escola, mantive as leituras de livros interessantes, 
sempre circulando entre bons autores. Descobri que 
posso ser real, apesar de já acreditar nisto, a busca 
passou a ser norteada com mais rigor. Entendi que 
tinha medo, e que este medo não era uma questão de 
fraqueza, mas de conhecimento próprio. Revivi o meu 
passado e passei a analisar as expectativas dos outros 
em alguns momentos de minha vida. “Reorganizei e 
ressignifiquei frases que ouvi de minha mãe e de meus 
familiares, como “você não consegue” ou “isto não e 
para você” ou atitude não falada que demonstra baixa 
alta estima como não me matricular em um curso que 
acredito ou me “sabotar” (auto-sabotagem) em um 
momento de conquista de minha vida. A felicidade dá 
medo e poderia dar certo, ai eu teria que viver com a 
felicidade de dar certo. Passei a compreender minhas 
reações, o autoconhecimento e consegui o equilíbrio.
 
   Passei a ter um relacionamento com outra pessoal, a 
qual hoje estamos casados. Não foi fácil relacionarmos, 
os desafios eram grandes, ela tinha dois filhos em 
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idade de 11 anos e 13 anos, vinda de um casamento 
hiper frustrado, sentindo toda culpa do mundo. 
Eu, reconstruindo uma vida, como pai separado, 
buscando, sem dúvida um relacionamento (amor), em 
certo aspecto maduro, não querendo ter as mesmas 
falhas. Aprendi que comunicar (verdadeiramente) era 
a chave para o sucesso na vida interpessoal, apesar 
de não ser fácil, pois envolvia muitas vezes descobrir 
que também erro, e que sou humano. Isto é libertador. 
Junto com as conversas interpessoais, feito uma nova 
forma de lidar com os outros e comigo mesmo, sentia 
mais livre e responsável, mais maduro sem duvida. Fui 
a cada dia conhecendo e lidando melhor com minhas 
emoções.
 
  Em 2009 por incentivo de um amigo me matriculei 
em um curso de História EAD – licenciatura. Fiquei 
um ano no curso, mas não tive condições para pagar. 
Lembrei-me que tinha a matrícula trancada na PUC, 
e pedi a transferência em um ato de saída final para 
não parar de estudar novamente. Pensava em fazer 
poucas matérias para poder conseguir pagar, mas 
felizmente em 2010 participei do ENEM e com a nota 
no PROUNI consegui uma bolsa de 50% para custear 
meus estudos. Após seis meses na PUC consegui a 
bolsa de 100%, que me tranquilizou sobre a minha 
permanência. 

   Enfim, estou vivendo algo que em minha adolescência 
nunca poderia imaginar devido a minha baixa 
autoestima ou falta de objetivo. No estudo desejo 
estar sempre aumentado os meus horizontes, em 
trabalhar com o que eu realmente gosto. Ficou comigo 
nesta caminhada as pessoas que me incentivaram a 
estudar. Foram vários amigos e muitos professores, 
que cada um à sua maneira buscavam eliminar 
dentro de nós esta incapacidade de acreditar em nós 
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mesmos e nos introduzir sonhos novos e objetivos 
de vida. Carrego em mim todas estas memórias para 
entender e compreender as pessoas que estão em 
meu circulo de atuação. Busco nelas – memórias – 
caminhos para aproximar de meus estudantes, vendo 
em minhas dificuldades de adolescente, um espelho 
para interpretá-los e posteriormente ajudar a dar 
sentido em seu mundo. 

   O caminho da docência se deu a partir da consciência 
das próprias habilidades e competências que possuía. 
Projetar-me como professor era algo simples, tinha 
facilidade para criar meios de ensinar. Mas não como 
um professor acrítico à sua prática, ao contrário. A 
reflexão acompanhava a todo o momento apoiada na 
minha própria vivência como aluno, onde eu revivia as 
minhas dificuldades e facilidades de aprendizagem, 
possibilitando criar estratégias de ensino junto a uma 
postura de respeito à alteridade de todos os agentes 
que compunham a sala de aula (aluno, professor e 
agente no caso do Socioeducativo).

   O inicio de meu trabalho no Socioeducativo em 2009, 
foi como “cair de paraquedas” em uma situação que 
muitos podem denominar como sorte. Creio que sorte 
seja o significado do encontro entre o bem preparado 
com a oportunidade, mas não acho que estava tão 
bem preparado. Tinha acabado de tirar o CAT e estava 
apenas no segundo período de licenciatura em história  
e surgiu a oportunidade de trabalho no socioeducativo. 
Na verdade não compreendia o que significava lecionar 
no Socioeducativo, a ansiedade, o medo, o desafio me 
cercavam. 

   Em um primeiro momento, fui lançado em uma sala 
de aula da qual não tinha nenhuma experiência. Fui 
com calma e me permitindo conhecer a situação, 
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mas aprendi imediatamente que se tivermos respeito 
pelos estudantes, os tratando com dignidade não os 
coisificando, aumentamos a possibilidade de sermos 
tratados com os mesmos valores. Com o passar do 
tempo os alunos não me viam como uma “ameaça”, 
passaram a confiar e eu aprendi a compreendê-los em 
seu ethos escolar. Via sim adolescente com defasagem 
escolar, problemáticos e muitas vezes alienados pelo 
capital, mas acima de tudo eram adolescentes, com 
formas e ansiedades de adolescentes, que viviam e 
pensavam como adolescentes.

   Algo que me incomodou profundamente no sistema 
foi a atuação primeira dos professores e depois de 
alguns Agentes Socioeducativos. Na escola, além 
das burocracias administrativas (por exemplo – recebi 
o meu salário somente após  três meses de trabalho 
na unidade), o que mais me chocou foi a “sala de 
professores” ou propriamente os professores. Muitas 
vezes idealizamos e esperamos professores como 
pessoas maduras que desenvolveram sua autocrítica 
e até mesmo por terem frequentado uma Faculdade 
ou Universidade são pessoas que possuem e cultivam 
certo domínio de uma inteligência emocional para 
utilizar em seus relacionamentos e que acima de 
toda situação desfavorável busque uma boa prática 
pedagógica junto aos adolescentes, exercendo a 
docência de forma autônoma, que sejam sábios e 
coerentes em suas condutas como professores. Mas 
o que vivenciei e percebi foi um grupo de pessoas 
totalmente avesso a estas prerrogativas. 

  Era um ambiente insalubre de fofocas e vaidades, 
professores com baixa ética e moral, utilizando, muitas 
vezes, de vários meios para prejudicar os outros. 
Tenho como exemplo a situação que propiciou a vaga 
para professor de história que eu preenchi.  Substitui 
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um professor de história contratado que teve uma 
discussão acalorada e vaidosa com outro professor 
efetivado da lei 100. Este professor efetivado em 
represália foi até a secretaria e solicitou algumas 
aulas para preenchimento de seu cargo, pois ele tinha 
direito a elas por lei. Tal atitude retirava do professor 
contratado mais da metade de suas aulas o deixando 
em uma posição difícil. Este professor contratado 
acabou abandonando as aulas que sobrou, deixando 
o cargo em aberto o qual eu assumi no mês de outubro 
de 2009. A situação é aceita pela lei, mas demonstra 
uma conduta antiética do professor efetivado que a 
realizou somente com o intuito de prejudicar o colega 
de trabalho. Tais atitudes nunca foram isoladas. Outra 
situação era quando tinha que fazer algum trabalho  
interdisciplinar ou  projeto da escola onde buscava 
envolver todos os professores, se via claramente 
que tais funções ficavam sobrecarregados em alguns 
colegas e outros não davam a menor importância, pois 
a efetivação os garantia no cargo que ocupavam. 

  Claro que esta conduta refletia diretamente no 
ensino-aprendizado junto aos estudantes. Era ideia 
comum entre os professores falarem dos adolescentes 
como fracassos humanos, como péssimos alunos, 
desinteressados nas aulas. Muitas vezes referiam 
aos adolescentes como casos perdidos chamando-
os por apelidos ou brincadeiras de mal gosto em 
relação a sua situação. Gostavam de expor para os 
professores novatos, a realidades dos meninos – claro 
que pelo ponto de vista deles – ou as formas que os 
adolescentes em privação de liberdade, utilizavam do 
próprio corpo para transportar objetos proibidos para 
o alojamento, achavam engraçado e debochavam. 
Estes “educadores” sentiam o prazer em penalizar 
e criavam uma atmosfera anti educação através de 
uma meritocracia, através de imposições junto aos 
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adolescentes que mais os distanciavam do mundo da 
escola e da possibilidade de uma reintegração social 
e que cada vez mais o reafirmava no mundo do crime. 
Estes mesmos professores utilizavam de artifícios 
pertencentes ao âmbito da segurança para manter 
certa “ordem” em sala. Lembro-me de alguns falando 
que expulsaram alunos de sala e que deram a estes 
alunos uma comissão de 72 horas (que correspondia 
em deixar o adolescente preso em uma cela separada 
dos demais no alojamento em que ocupava na 
unidade), pois os mesmos não se comportaram em 
sala. Era a opressão como didática. Trocavam a ideia 
de autoridade por autoritarismo. 

   Diante desta realidade profissional, sempre trabalhei 
com uma postura diferente. Buscava na afetividade 
um meio para aproximar e sensibilizar meu educando, 
sempre respeitando o âmbito professor e aluno. 
Dosava as palavras buscando suas intencionalidades, 
buscava criar com eles assuntos e temas de aulas 
que despertava o interesse e comprometimento da 
sala. Utilizei de recursos de áudio com música ou de 
filmes para aguçar os interesses deles pelo conteúdo 
programático da disciplina. Os sensibilizava antes 
de mostrar um vídeo e intencionalizava tudo que 
apresentava em sala. Esta atitude tornava interessante 
as aulas. Quando o processo de sensibilidade era bem 
efetuado as aulas se tornavam uma pausa daquela 
situação lastimável de privação. Via possibilidades 
de mudanças, mesmo que lenta, nos adolescentes.  

  A situação que estavam inseridos eram parte de 
um processo de fragilidade social, de descuido que 
pertenciam a vários âmbitos da sociedade e para 
mudar este destino seria necessário que estas várias 
instituições se relacionassem em prol deste sujeito.
No ano de 2013,2014 e 2015 encontrei no meio 
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do corpo docente profissionais que buscavam 
realizar práticas educacionais que superavam os 
problemas encontrados junto aos alunos. Aqueles 
buscavam sempre cursos que permitiam uma melhor 
compreensão da prática exercida. Buscávamos ajudar 
mutuamente trocando informações sobre os alunos e 
de situações ocorridas em sala, tratando tais fatos com 
respeito e maturidade. Ocorriam conflitos, mas havia 
um norteamento para supera-los. Foi algo que me 
trouxe experiência e posicionamento mais coerente 
junto a realidade do Socioeducativo.

   Dentro do corpo docente que envolve as sete 
unidades do Socioeducativo ainda somos uma minoria, 
mas representamos uma mudança de mentalidade 
que acreditamos que seja o caminho para a busca de 
uma escola mais justa e menos excludente. O papel da 
atuação do professor está cada vez mais demarcado 
por uma postura educativa e a participação do agente 
Socioeducativo neste processo do adolescente cada 
vez mais solicitado, não como repressor, mas como 
educador. Ser educador é parte desejável de sua 
conduta como agente. 

Petrônio

   Minha carreira docente tem uma base de construção 
bem diversa a meu ver. Os meus pais tiveram pouco 
estudo, são nascidos em cidades do interior de Minas 
Gerais e devido às dificuldades e pobreza começaram 
a trabalhar ainda crianças e não puderam avançar nos 
estudos. Eu e minhas quatro irmãs crescemos ouvindo 
deles o quanto é importante ter estudos para uma vida 
melhor e para sermos pessoas mais esclarecidas 
e bem preparadas para enfrentar as dificuldades do 
mundo.
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Minha mãe se chama Margarida, hoje está aposentada, 
trabalhava como manicure. Meu pai, José Soares 
também aposentado, trabalhava como pedreiro, 
ambos estudaram até a 4ª série do fundamental I. 
Eles sempre incentivavam os filhos a estudar e nos 
ajudaram com todas as despesas até completarmos o 
ensino médio.

  Durante minha formação do ensino médio tentei 
algumas provas de seleção para cursos técnicos e não 
obtive sucesso. Após a conclusão iniciei minha carreira 
profissional e 8 anos depois estava concluindo meu curso 
técnico em química na instituição POLIMIG. O que foi um 
avanço na minha formação educacional e profissional, 
e impulsionou o desejo de fazer faculdade. A formação 
técnica expandiu meus conhecimentos e me permitiu 
olhar mais adiante e buscar voos mais altos.

  No ano de 2008 comecei minha graduação em 
ciências biológicas na PUC Minas e logo no início tive 
a certeza que era o curso certo, sempre muito ligado a 
espaços naturais, aos animais e questões ambientais, 
fatores que sempre gostei e cada dia gosto mais. O 
curso contemplava a licenciatura e o bacharelado 
sendo muito abrangente em várias áreas da biologia.
Em 2010 iniciei estágio no Museu de Ciências Naturais 
da PUC na área de educação, minha função era “guia-
educador” e fazia mediação das exposições para 
escolas, universidades e visitantes espontâneos. 

   Os visitantes do museu em grande maioria eram de 
escolas, (públicas e privadas) que traziam um roteiro 
de trabalho e nos repassavam para ser referência 
da mediação. Haviam também estrangeiros, grupos 
de terceira idade, maternal, inclusivos, prisional e 
socioeducativo.
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   Neste estágio fiz muitas amizades e comecei por 
em prática os conhecimentos adquiridos na faculdade 
e o ato de falar em público. O dia a dia no museu era 
muito intenso e dinâmico, o que exigia muito jogo de 
cintura dos estagiários. Estas situações contribuíram 
e muito para nosso amadurecimento como futuros 
profissionais da educação. Pois a mediação das 
exposições era uma aula em ambiente não formal e 
com uma troca de conhecimento muito rica.

   No segundo semestre de 2011 encerrei meu vinculo 
com o estágio de licenciatura e ingressei em atividades 
de bacharelado, participando de projetos como: “lições 
da terra.” Era composto por equipes interdisciplinares 
de graduandos para realizar vivências e extensão 
em comunidades rurais, indígenas, quilombolas e 
assentamentos de reforma agrária. Foi uma experiência 
muito gratificante e enriquecedora, pois conhecíamos 
a realidade, dificuldade, culturas e formas de vida das 
comunidades.

  Depois comecei estágio no CETEC realizando 
trabalhos no projeto “Águas de Minas” que monitorava 
a qualidade de cursos d’água do estado. Eu 
trabalhava no laboratório de macro invertebrado 
bentônico. Esta atividade foi muito importante por 
permitir conhecimento da realidade dos problemas 
ambientais e descarte inadequado de vários resíduos 
de populações e indústrias nos corpos d’água.

   Após a conclusão da graduação em 2012, iniciei minha 
carreira docente em 2013 e todas as experiências 
vividas profissionais e educacionais, são incorporadas 
em minhas intervenções docentes e contribuem muito 
com enriquecimento das aulas. Sempre busco a 
participação dos educandos com seus conhecimentos 
prévios o que favorece uma construção coletiva e 

RELATOS

ES
CR

IT
OS



44 CADERNO DE FORMAÇÃO - LEMBRANÇAS, ESCRITOS E OLHARES - POR TIAGO SÂNZIO DOS SANTOS PEREIRA

diversificada do conhecimento a base das vivências de 
todos.

   O que me fez optar pela carreira docente foi o fato de 
poder contribuir com a formação de pessoas, participar 
da transformação do ser humano. Também tive ótimos 
professores que me estimularam e me serviram de 
exemplo e referência. E percebi que assim posso também 
“cuidar” do meio ambiente, pois pessoas esclarecidas 
e conscientizadas saberão utilizar e preservar os bens 
naturais e transmitirão essa importância a gerações futuras.

  Em relação ao socioeducativo, percebo que além das 
questões ambientais o desafio é ainda maior. O público que 
trabalhamos é muito defasado em relação à escolarização 
e grande parte é oriunda de famílias desestruturadas e 
residem em locais de riscos. Estão à margem de muitos 
seguimentos da sociedade e necessitam muito mais de 
pessoas que compreendam esse processo e estejam 
dispostos e tenham perfil para contribuir com uma mudança 
de vida e vislumbre de novos horizontes. Considero que 
tenho esse perfil e me esforço para que possa deixar 
uma boa semente na mente dos adolescentes para novas 
possibilidades na vida.

Said

   Meus pais viveram a infância, adolescência e parte da 
juventude em cidades do interior de Minas, porém não 
tiveram a oportunidade de frequentar muito a escola. Meu 
pai concluiu o primário e minha mãe apenas a terceira série 
primária em uma fazenda onde a sala de aula era embaixo 
de uma gameleira. Acho que por estas frustrações eles 
preocuparam muito com a escolarização dos sete filhos. 
Meu pai apesar de pouco estudo era uma pessoa bastante 
intelectual, pois lia muito, viajava bastante e era bastante 
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desenvolto. Conversava com pessoas de todos os níveis 
sociais expondo pontos de vista próprios. Apesar de não 
ter tido muita vocação para pai e marido, haja vista que 
bebia muito e perdia noites em jogos, me orgulho muito 
dele por ter me deixado essa herança da intelectualidade 
e interesse pelos estudos. Ele não estudou muito, mas 
sonhava alto e tinha visão de futuro apesar de ter morrido 
aos 54 anos de idade em 1988. Sendo assim, acho que o 
primeiro incentivo para me tornar professor foi esse “amor 
pela sabedoria” herdado do saudoso Salvador Fernandes 
das Mercês (meu pai).

   Lembro também que na faculdade de administração, uma 
professora de direito de 82 anos, advogada, pediatra e 
socióloga, me encantou com sua destreza na sala de aula. 
Nossas aulas eram fantásticas, entusiasmadas e criativas. 
Ela nos transmitia toda sua ternura, suas experiências de 
vida, suas vivências em aulas extremamente doces. Acho 
que esse foi o ponto crucial em que fui totalmente seduzido 
pela docência. E o mais fantástico é que em uma de 
nossas conversas, ela me disse com aquele sorriso amável 
estampado no rosto que eu tinha “jeito de professor”. 
Obrigado doutora Zorma, você mudou a minha vida!
Minha primeira experiência com a sala de aula, como 
professor, foi na rede SESI FIEMG. Trabalhei um período 
na área administrativa e depois passei a professor por onde 
fiquei por mais de 10 anos. Durante todo este período que 
passei pelo SESI, participei de várias capacitações tais 
como: Seminários de Educação, Telecongressos, palestras 
e ainda me pleitearam uma pós graduação – MBA em 
Gestão Escolar. Tudo isso foi fazendo com que eu me 
apaixonasse cada vez mais pela docência me tornando um 
excelente profissional. 
   Nessa minha jornada pelo SESI, tive a honra de 
trabalhar com a EJA em várias empresas. Mas foi em um 
lugar em especial que adquiri experiência e paixão pela 
transformação daqueles mais excluídos e marginalizados 
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da sociedade, os presos do sistema carcerário. Foi quando 
conheci o método e a filosofia das APAC’s – Associação 
de Proteção e Assistência aos Condenados. Trabalhei 
como professor lá por quase três anos, porém ainda presto 
serviços voluntários a várias APAC’s. 

   A APAC é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que 
se dedica à recuperação e reintegração social dos 
condenados a penas privativas de liberdade, bem como 
socorrer a vítima e proteger a sociedade. Opera, assim, 
como uma entidade auxiliar do Poder Judiciário e Executivo, 
respectivamente na execução penal e na administração 
do cumprimento das penas privativas de liberdade. Sua 
filosofia é ‘Matar o criminoso e Salvar o homem’, a partir 
de uma disciplina rígida, caracterizada por respeito, ordem, 
trabalho e o envolvimento da família do sentenciado. A 
APAC é amparada pela Constituição Federal para atuar 
nos presídios, trabalhando com princípios fundamentais, 
tais como a valorização humana. E sempre tem em Deus a 
fonte de tudo. O objetivo da APAC é gerar a humanização 
das prisões, sem deixar de lado a finalidade punitiva da 
pena. Sua finalidade é evitar a reincidência no crime e 
proporcionar condições para que o condenado se recupere 
e consiga a reintegração social. O custo de cada preso para 
o Estado corresponde a quatro salários mínimos enquanto 
na APAC é um salário mínimo e meio. O índice nacional de 
pessoas que voltam a praticar crimes é, aproximadamente, 
de 85% e na APAC corresponde a 8,62%. Foi e ainda é 
uma experiência incrível em minha vida.
Acho que o que realmente me mantém professor do sistema 
carcerário, em especial no sistema sócio-educativo, onde o 
adolescente ainda está em fase de mudança e construção 
intelectual e psicológica, é acreditar no poder transformador 
da educação. Acho que somente a educação poderá 
transformar nosso país em uma sociedade mais justa e 
plena. Acredito que a educação continuada é essencial 
para a formação profissional e humana.
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Com a palavra final, os professores...  

Carla - Achei sensacional principalmente pelo fato da 
gente estar no mesmo barco, sabe. Você encontra, 
está naquele dia dia, mas você não conhece. Você fala 
assim (…). Porque será que o Petrônio trabalha com 
isso? Será que é por causa do dinheiro? Será que é 
por causa de menos alunos? Já acomodou? Então a 
gente vai se conhecendo. É claro que o bom seria todo 
mundo. Todo mundo mesmo. Esse ano conversamos 
muito sobre esse desgaste, porque querendo ou não a 
gente carrega uma carga muito pesada espiritualmente 
dentro do socioeducativo. Ali você absorve porque 
você vira mãe, psicóloga, amiga, aquela pessoa que 
é o exemplo. Então é muita história, muito triste, muita 
energia então nem se fala. 
   Ana - Você é o escape deles né. Você que está na 
linha de frente.
Carla - Os alunos da escola do “mundão”, saem 
da escola e vão pra casa. Tem a família, o pai, um 
amigo, joga bola na rua (...). O nosso não, volta para 
o alojamento. E a escola (...). Nós professores somos 
os que passamos mais tempo com os adolescentes 
dentro da unidade. Nós passamos todos os dias, 4 
horas de manhã e 4 horas a tarde. Então, nós somos 
o referencial de tudo pra esses meninos. E a gente 
se conhecendo a gente começa a entender mais 
o trabalho do outro, a didática do outro. Muito legal 
essas trocas...
Ana - E você percebe também que... Esse ano senti 
muita dificuldade em trabalhar na Educação Integral. 
No momento que você conversa com o outro você 
vê que a dificuldade não é só sua. Não sou eu o 
problema. Dá um certo conforto. Foi bom (...).  Focado 
pra reflexão ... Sobre a docência... E o bom da gente 
conseguir resgatar a nossa memória também... 
Lembrar o porque que você está ali. Isso também 
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ajuda.
Said - Ativa né... É mesmo. A Ana citou uma coisa 
no memorial dela que eu identifiquei na hora. Ativa 
muito a memória. Faz você perceber... Ela falou isso 
e eu também acho assim. Então... Nós que somos 
da mesma área, temos uma linha... Paixão, gostar... 
Acreditar na educação...

Petrônio - A questão da formação... Achei interessante 
tanto essa questão de você ver a prática do outro, o 
sofrimento, as dificuldades do outro. E relembrar as 
próprias vivências, te fazer repensar (…) Nossa, é 
mesmo... Sempre quis trabalhar em ambiente de 
natureza, trabalhar em campo, sempre quis ... e não 
sei o porque, quase tudo que eu trabalhei sempre me 
levou para trabalhar com pessoas. É uma coisa que 
não entendi ainda... Igual a Carla falou (...) Da questão 
espírita. Será que tem alguma coisa? Tenho que 
passar por isso? Porque eu sempre quis trabalhar com 
campo, no meio do mato... Mas, efetivamente, tudo 
que eu faço me leva a trabalhar com pessoas... Não 
entendo... Então assim... Já lutei contra isso... Isso faz 
parte do meu memorial.

Ana - Eu só percebi, entendi... O tanto que minha 
trajetória foi só dentro da escola fazendo o memorial. 
Tudo voltado pra educação. Não tinha essa noção. 
Tudo levado para o ambiente escolar, direcionado. Só 
consegui perceber isso fazendo o memorial. Gente, é 
mesmo...

Hudson - É como um espelho ... A gente não 
consegue perguntar o que não está em nosso ponto 
de consciência ... O outro acaba mesmo ativando as 
nossas lembranças ...
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Este CADERNO DE FORMAÇÃO foi desenvolvido em 
conjunto com a dissertação intitulada LEMBRANÇAS, 
ESCRITOS E OLHARES: O ATELIÊ BIOGRÁFICO E 
A DOCÊNCIA NA SOCIOEDUCAÇÃO, apresentada 
ao Programa de Mestrado Profissional da Faculdade 
de Educação - UFMG, na linha Educação, Ensino 
e Humanidades. Seu objetivo seguiu o intuito de 
apresentar os relatos escritos dos professores 
participantes do Ateliê Biográfico e, realçar para 
os leitores uma parte da metodologia utilizada no 
desenvolvimento da pesquisa. 

   Por ser um Mestrado Profissional, a dissertação em si 
caracterizou-se pela construção de uma autoformação 
voltada para os professores de uma determinada 
escola. O produto técnico é a própria dissertação; 
a metodologia apresentada, construída e aplicada 
pelos professores da pesquisa, no entanto, por ser 
um processo aberto e sujeito à mudanças, pode vir a 
atender diferentes realidades.  
 
   Os resultados serão variados e a própria aplicação 
se dará de forma plural ao depender de como as 
atividades forem sendo desenvolvidas. Vale sempre 
ressaltar a abrangência de uma autoformação, onde 
os professores serão os protagonistas de todas as 
ações, resultando minimamente em uma reflexão da 
própria prática. 

   Agradecemos a participação de todos os professores 
e a autorização para a publicação destes relatos. 
Esperamos que em cada leitura surja bons frutos, 
inspirações para outros projetos e dissemine como 
o vento, como uma ideia, como uma lembrança 
resgatada...
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