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RESUMO 

 

A pesquisa tem como tema central a trajetória de vida e os saberes docentes de 

professores de História de diversos cursinhos populares pertencentes a Rede Emancipa na 

Região Metropolitana de São Paulo. 

A Rede Emancipa é um movimento social de educação popular fundado em 2007, com 

um trabalho voltado à educação de jovens de escolas públicas. Segundo a rede o seu principal 

foco de atuação é a organização de cursinhos populares pré-universitários buscando atender à 

demanda dos estudantes de escolas públicas pelo acesso ao ensino superior em geral, 

especialmente as universidades públicas. 

A partir de entrevistas com esses professores, buscamos entender melhor questões 

como: suas origens sociais; motivação desses professores que os movem a realizar trabalho 

voluntário; suas expectativas em relação a atuação docente; saberes que trazem que diferem do 

repertório de professores do ensino regularizado; se já davam aula antes ou estavam buscando 

uma experiência docente; se produzem seu próprio material; se acreditam que o ensino de 

História tem um poder de transformação; quais são os saberes docentes acionados para exercer 

sua profissão; entre outras informações presentes nas entrevistas.  

 

Palavras-chave: Cursinho Popular; Rede Emancipa; Trajetórias de Vida; Saberes Docentes; 

ProfHistória. 
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ABSTRACT 

 

This research has as its central theme the life trajectory and teaching knowledges of 

History teachers from several popular courses belonging to Rede Emancipa in the Metropolitan 

Region of São Paulo. 

Rede Emancipa is a social movement of popular education founded in 2007, with a work 

aimed at educating young people from public schools. According to the network, its main focus 

is the organization of popular pre-university courses, seeking to meet the demand of public 

school students for access to higher education in general, especially public universities. 

Based on interviews with these teachers, we sought to better understand issues such as: 

their social origins; motivation of these teachers who move them to carry out voluntary work; 

their expectations in relation to teaching activities; knowledge they bring that differ from the 

repertoire of regularized teaching teachers; whether they had taught before or were looking for 

a teaching experience; whether they produce their own material; if they believe that the teaching 

of History has a transforming power; what are the teaching knowledge used to exercise their 

profession; among other information present in the interviews. 

 

Keywords: Popular Course; Rede Emancipa; Life Trajectories; Teaching Knowledges; 

ProfHistória. 
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Introdução 

 

Esta dissertação iniciou com uma proposta muito diferente da que acabou sendo 

realizada. Nossa proposta inicial era realizar uma etnografia ao longo do ano letivo de 2020 

com um grupo de estudantes do Cursinho Popular Leolinda Daltro da Rede Emancipa, 

localizado no zona norte de São Paulo no bairro do Lauzane Paulista, onde eu era coordenador 

e professor de História. Tínhamos como objetivo principal da dissertação analisar se o discurso 

de emancipação dos alunos através da educação defendido pela Rede Emancipa se concretizava. 

Porém, após preparar o projeto a pesquisa se tornou impossível devido a pandemia de Covid 19 

que chegou ao Brasil em março de 2020, nos forçando a repensar nossa pesquisa. 

Como temos muito interesse na proposta dos cursinhos populares, decidimos nos manter 

nessa área, mas percebemos que teríamos que alterar o nosso objeto de estudo. A partir de 

discussões em relação as possíveis abordagens, avaliamos que nos últimos tempos os saberes e 

experiências dos professores de História estão sendo cada vez mais estudados e analisados em 

trabalhos acadêmicos, porém percebemos que havia uma ausência de estudos sobre as 

experiências dos professores de História de cursinhos populares, sujeitos importantes e com 

experiências tão ricas, mas que por não fazerem parte de um ensino regularizado acabam muitas 

vezes se tornando invisíveis. Por isso, chegamos à conclusão que analisar suas trajetórias de 

vida e seus saberes docentes se tratava de um objeto de estudo de grande importância e ainda 

pouco explorado.  

O pesquisador Ivor Goodson defende a importância do estudo da história de vida dos 

professores para a análise do currículo e da escolaridade. Para isso, ele propõe um tipo de 

investigação em colaboração, que procura dar igualdade e estatuto plenos ao professor, mas que 

utiliza como incidência inicial e predominante o exercício profissional do professor. Ele ainda 

afirma que vê no mundo do desenvolvimento dos professores, o ingrediente principal que vem 

faltando é a voz do professor (GOODSON, 2000).  

Por concordarmos com essa visão da importância do estudo das história de vida dos 

professores, optamos por realizar uma pesquisa com um caráter qualitativo e não quantitativo. 

Escolhemos realizar entrevistas com 5 professores de História dos cursinhos da Rede Emancipa 

da Região Metropolitana de São Paulo, por acreditarmos que seria o número ideal para 

esmiuçarmos as suas experiências e conseguirmos alguma indicação de como seria o perfil 
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desses professores. Mas é importante ressaltar que não esperamos a partir das 5 entrevistas 

traçar um modelo de como seriam os professores de História da Rede Emancipa na Região 

Metropolitana de São Paulo, mas sim trazer 5 experiências para que seja possível entender 

melhor esse universo.  

Acabamos optando pelo recorte de professores da Rede Emancipa por se tratar de uma 

rede consolidada, com 15 anos de existência, possuindo cursinhos em toda as regiões do Brasil. 

Além disso, era uma rede a qual eu já estava familiarizado, pois já fazia parte dela como 

professor de História e coordenador desde 2018, levando a um entendimento maior de seu 

funcionamento e das experiências dos professores entrevistados. 

Escolhemos trabalhar com este tema a partir de uma inquietação nossa em relação aos 

professores voluntários de História de cursinhos populares. Queríamos entender melhor quem 

são esses sujeitos, quais são as suas trajetórias de vida e seus saberes docentes, para assim 

analisar o que os leva a querer fazer esse trabalho voluntário e que tipos de conhecimentos eles 

trazem consigo.  

Como faço parte da Rede desde 2018, acredito que isso me auxiliou na pesquisa, pois já 

possuo um conhecimento do funcionamento da Rede e da experiência de dar aulas de História 

em seus cursinhos, contribuindo assim para o entendimento e análise dos relatos dos professores 

entrevistados.  

Procuramos fazer a seleção dos professores que entrevistamos contemplando o máximo 

de variações de perfis no que diz respeito a etnia, gênero, idade, classe social, entre outros, para 

assim buscar ter uma visão mais abrangente sobre esse universo. Também escolhemos 

entrevistar uma professora que não tem formação na área de História, por isso refletir algo que 

ocorre corriqueiramente nos cursinhos da Rede, tentando assim ter uma seleção de professores 

que reflitam mais fielmente a realidade dos cursinhos. 

 Consideramos também fundamental para a nossa pesquisa o conceito de saberes 

docentes defendido por Tardif, Lessard e Lahaye (1991) para auxiliar-nos na análise do trabalho 

realizado e do conhecimento produzido por esses professores, que em sua grande maioria são 

atores e autores do seu trabalho. 

 Nossa pesquisa teve como objetivo principal analisar a trajetória de vida e os saberes 

docentes de professores de História de cursinhos populares da Rede Emancipa, mas entre nossos 

objetivos específicos tivemos: estabelecer relações entre a trajetória de vida dos professores do 
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cursinho popular e suas práticas pedagógicas; estabelecer relações entre as perspectivas 

políticas dos sujeitos da pesquisa e sua atuação como docente de um cursinho popular; avaliar 

a dimensão utópica implicada na escolha pela atuação docente em cursinho popular por parte 

dos professores do cursinho objeto de estudo. 

Nossas principais fontes para esta pesquisa foram as entrevistas feitas com os 

professores de História de alguns dos cursinhos da Rede Emancipa, se tratando, portanto, de 

um trabalho de História Oral temática. 

A partir dessas entrevistas foi possível compreender melhor a trajetória de vida desses 

professores e seus saberes docentes, e por consequência as práticas docentes dentro dos 

cursinhos populares. 

Nossa metodologia de História Oral utilizou como referencial teórico as proposições 

dos pesquisadores Verena Alberti, Paul Thompson, Alessandro Portelli, entre outros.  

Verena Alberti afirma que há dois tipos de entrevistas possíveis num trabalho de 

História Oral: a entrevista temática e a entrevista de história de vida. 

As entrevistas temáticas são aquelas cujo objeto é a participação do entrevistado no tema 

escolhido, sendo assim o tema central na pesquisa, e não o sujeito. Já as entrevistas de história 

de vida lidam com o interesse do próprio indivíduo na história, analisando sua trajetória desde 

a infância até o momento da entrevista, passando pelos diversos acontecimentos e conjunturas 

que presenciou, vivenciou ou de que se inteirou. Alberti ainda coloca que dentro das entrevistas 

de história de vida estão contidas diversas entrevistas temáticas, devido ao fato de que ao longo 

da narrativa da trajetória de vida, os temas relevantes para a pesquisa são aprofundados. Sendo 

assim, elas têm uma tendência serem mais longas do que as entrevistas temáticas. (ALBERTI, 

2013, p. 47-48). 

Como um dos temas centrais de nossa pesquisa é a trajetória de vida dos professores de 

História da Rede Emancipa, e a partir disso buscamos entender os saberes docentes que eles 

trazem em suas aulas, nossa metodologia de história oral se encaixou na tipificação de história 

de vida. 

Em relação ao número de entrevistados, pensando nos objetivos da pesquisa, no tempo 

para entrevistar, transcrever e analisar os relatos coletadas, escolhemos realizar 5 entrevistas 

por considerarmos suficientes para nos trazer as informações que necessitamos para a nossa 

pesquisa. 
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Na concepção de Paul Thompson, existem duas escolas de entrevistas para a História 

Oral: a objetiva/comparativa e a de diálogo (THOMPSON, 1992, p. 259). 

No caso da objetiva/comparativa, a entrevista se baseia em um questionário, ou numa 

entrevista extremamente estruturada. Nesse formato o entrevistador tem controle absoluto sobre 

a entrevista, fazendo as mesmas perguntas para todos os entrevistados. Este formato tende a 

favorecer um método comparativo, porém, por ser muito inflexível, informações importantes 

que poderiam serem descobertas deixam de ser visitadas. 

Já o formato de diálogo é mais fluído, não se prendendo a um padrão fixo, deixando a 

conversa correr mais livremente. Esse método pode trazer linhas de inquirição completamente 

novas, mas corre o risco de acabar fugindo dos temas que a pesquisa procura abordar. 

Nossa proposta para esta pesquisa foi estabelecer um roteiro básico para a pesquisa, que 

tivesse um enfoque em nossos objetivos, mas que tivesse flexibilidade para se alterar baseado 

nas informações que são trazidas pelos professores entrevistados. 

Para refletirmos sobre a vivência desses professores nos cursinhos, utilizamos o 

conceito de experiência de E.P. Thompson. Em seu livro Os Românticos: A Inglaterra na Era 

Revolucionária, Thompson afirma que: 

 

A experiência modifica todo o processo educacional; influencia os métodos 

de ensino, a seleção e o aperfeiçoamento dos mestres e o currículo, podendo 

até mesmo revelar pontos fracos ou omissões nas disciplinas acadêmicas 

tradicionais e levar à elaboração de novas áreas de estudo (THOMPSON, 

2002). 

 

 Portanto, para Thompson a experiência é central dentro do processo educacional, se 

relacionando com diversos âmbitos da educação. Com isso em mente, é fundamental 

analisarmos a trajetória de vida e os saberes docentes dos professores de História de cursinhos 

populares para que possamos entender como se dá esse processo educacional nas aulas de 

História desses cursinhos populares. 

 Para analisarmos a trajetória de vida desses professores, utilizamos como referencial 

teórico as pesquisas e concepções desenvolvidas por   Ivor Goodson. Para esse autor, deixamos 

a era das grandes narrativas (como a providência cristã, psicologia freudiana, ciência positivista, 
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consciência de classe marxista, autonomia nacionalista, desejo fascista, etc...) para entrarmos 

na “era das pequenas narrativas”, sendo focadas principalmente na história de vida pessoal, 

sendo assim mais fragmentadas e individualizadas, sem referência a movimentos sociais 

maiores (GOODSON, 2019, p. 120-123). 

 Goodson alerta que essa ascensão da narrativa de vida vem com um conjunto de 

problemas, e possibilidades, para o cientista social. O primeiro problema é que ele enxerga a 

história de vida pessoal como um dispositivo individualizador se dissociado do contexto, pois, 

ao se focar nas singularidades e circunstâncias individuais pode ocultar ou ignorar 

circunstâncias coletivas e movimentos históricos, se tornando assim descontextualizadora.  O 

segundo problema seria que a história de vida individual de certa forma é “roteirizada”, onde a 

narrativa que as pessoas empregam para contar suas histórias de vida são derivadas de um 

pequeno grupo de arquétipos disponíveis em sua sociedade.  

Essa problemática da “roteirização” da vida também é vista por Bourdieu em seu texto 

A Ilusão Biográfica, onde ele afirma que a vida é enxergada muitas vezes como “um caminho, 

uma estrada, uma carreira, com suas encruzilhadas, seus ardis, até mesmo suas emboscadas”. 

Para Bourdieu é impossível compreender a trajetória de vida de um indivíduo se não tivermos 

anteriormente construído os estados sucessivos do campo em que essa história se desenrolou e, 

portanto, o conjunto das relações objetivas que uniram o agente considerado ao conjunto dos 

outros agentes envolvidos no mesmo campo e confrontados com o mesmo espaço de 

possibilidades (BOURDIEU, 2006, p.184). 

 Goodson apresenta uma proposição para evitar os problemas citados anteriormente que 

surgem ao analisarmos a trajetória de vida de indivíduos. Ele afirma que é necessário tentar 

incorporar a contínua preocupação com o tempo e o período histórico, e com a localização 

contextual e histórica. Ao analisarmos a trajetória de vida dos professores de História dos 

cursinhos da rede, precisamos compreender o contexto histórico e social em que aquele 

professor vive, sendo assim possível localizar aquela narrativa em seu contexto e tempo 

histórico. (GOODSON, 2019, p. 133-137). 

 Para discutir as questões e concepções relativas ao campo da educação, tomamos como 

referencial teórico as reflexões de Paulo Freire. No que se refere aos programas educacionais, 

tanto no sentido técnico quanto político, entendemos a educação de maneira abrangente, no 

sentido de que ela respeite a visão particular que tenha ou que esteja tendo o indivíduo. Neste 
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caso, os professores de História possuem uma abertura privilegiada, pois tratam das questões 

do passado para propor discussões sobre a realidade dos estudantes. De acordo com Freire: 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres 

“vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa 

consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos 

homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência 

intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da 

problematização dos homens em suas relações com o mundo. (Freire, 1983, 

p. 77). 

 

A Rede Emancipa tem em Paulo Freire o seu principal teórico sobre educação, com suas 

ideias estando presentes em diversas falas, textos e materiais da rede, e tendo realizado um 

curso gratuito e online no ano de 2021 intitulado “100 Anos de Paulo Freire: esperançar em 

tempos de barbárie”1. A contribuição de Freire é inestimável para a educação popular, sendo 

responsável por desenvolver uma formulação epistemológica da Educação Popular a partir de 

uma análise histórica, política e filosófica da sociedade, propondo uma pedagogia libertadora 

como instrumento no processo de conscientização dos oprimidos no caminho de sua libertação 

(LIMA, 2019, P. 23) 

Freire não se limita na teoria e defende uma práxis construtora de transformação. De 

muitas maneiras a própria ideia da Rede Emancipa se originou dessa reflexão, ao defender uma 

educação libertadora para as pessoas que não tem condições de pagar um cursinho comercial, 

e não apenas uma educação conteudista focada unicamente no exame vestibular.  

 Thompson também defende essa abordagem, afirmando que “Toda educação que faz 

jus a esse nome envolve a relação de mutualidade, uma dialética, e nenhum educador que se 

preze pensa no material a seu dispor como uma turma de passivos recipientes de educação” 

(THOMPSON, 2002, p.13). Dessa maneira, ele reforça a visão da Rede Emancipa de não pensar 

o aluno como objeto, e sim como agente que ajuda os coordenadores e professores a construir 

os cursinhos da rede. 

 
1 100 Anos de Paulo Freire: esperançar em tempos de barbárie. Rede Emancipa, São Paulo. Disponível em: < 

https://emancipapaulofreire.wordpress.com/>. Acesso em: 10 de nov. de 2022. 
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 Tendo em Paulo Freire sua principal referência pedagógica, é comum na Rede Emancipa 

um discurso de transformação da realidade brasileira – principalmente em relação as suas 

desigualdades históricas – através da educação. Enxergo minha experiência como professor e 

coordenador da rede também como inserida nessa busca. Para investigar essa dimensão utópica 

do ensino, recorreremos aos conceitos do pesquisador Antonio Simplício de Almeida Neto 

(ALMEIDA NETO, 2011). O autor utiliza o texto “Sobre o Conceito de História” de Walter 

Benjamin, onde ele analisa o quadro Angelus Novus de Paul Klee defendendo que ele 

representaria o “anjo da história”, pois se trata de uma figura de “olhar catatônico, pasmado, 

asas estendidas, é impelida para o futuro ao mesmo tempo em que observa o passado, suas 

catástrofes e ruínas” (ALMEIDA NETO, 2011, p. 23). Assim, para Almeida Neto, esse anjo 

também ilustra a condição dos professores de História, que teriam uma angústia em seu olhar 

sobre o passado, mas uma vontade de reconstrução e transformação do futuro. 

Em relação aos saberes docentes escolhemos problematizar essa questão a partir das 

concepções teóricas de Maurice Tardif, Claude Lessard, e Louise Lahaye (1991). 

Para Tardif os saberes docentes são plurais, estratégicos e desvalorizados. Ele define os 

saberes docentes como “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de 

saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experenciais” (TARDIF, 2014, p. 36). Explicaremos a seguir ao que se refere cada um desses 

termos. 

Tardif define os saberes profissionais como um conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores, que podem ser escolas normais ou faculdades de 

ciências da educação. Ele faz uma crítica em relação aos saberes profissionais pois, segundo 

ele, é raro ver os teóricos e pesquisadores das ciências da educação atuarem diretamente no 

meio escolar, em contato com os professores, vendo nisso uma lógica da divisão do trabalho 

entre produtores de saber e executores ou técnicos (TARDIF, 2014, p. 36-37). 

Já os saberes disciplinares para Tardif são os “saberes que correspondem aos diversos 

campos do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram 

hoje integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de faculdades e de 

cursos distintos” (TARDIF, 2014, p. 38). Portanto, se trata dos saberes adquiridos durante as 

formações que os professores fazem durante a sua carreira. 

Os saberes curriculares para Tardif correspondem “aos discursos, objetivos, conteúdos 

e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por 
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ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura 

erudita”. Eles se apresentam sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, 

métodos) que os professores devem aprender a aplicar (TARDIF, 2014, p. 38).  

E em sua última categoria, que são os saberes experenciais ou práticos, Tardif afirma 

que os professores no exercício de suas funções e na prática de sua profissão desenvolvem 

saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. 

Portanto, esses saberes surgem da experiência e são por ela validados. Segundo ele, os 

professores deveriam se impor como uma das instâncias de definição e controle dos saberes 

efetivamente integrados à sua prática, deixando de serem preteridos pelos pesquisadores das 

áreas ciências da educação e da pedagogia. (TARDIF, 2014, p. 38-39).  

Em um artigo seu intitulado Os Professores Face ao Saber: Esboço de uma 

Problemática do Saber Docente, escrito junto com Lessard e Lahaye, eles concluem que o saber 

da experiência “é o núcleo vital do saber docente”. Para defender essa tese eles afirmam que: 

 

A prática provoca assim um retorno crítico (feedback) aos saberes adquiridos 

antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os outros saberes e 

por isso mesmo ela permite aos professores retomar seus saberes, julgá-los e 

avaliá-los, e então objetivar um saber formado de todos os saberes 

retraduzidos e submetidos ao processo de validação constituído pela prática 

cotidiana. (TARDIF, LESSARD, LAHAYE, 1991, p. 231.) 

 

Essa visão encontra respaldo no conceito de experiência defendido por Thompson 

(2002), que enxerga a vivência como fundamental para qualquer prática. 

Tardif ainda afirma que os saberes docentes estão relacionados com a pessoa e a 

identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas 

relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares (TARDIF, 2014). Essa 

visão é central em nosso trabalho, onde acreditamos ser impossível separar os saberes dos 

professores de sua experiência de vida e história profissional. 

A partir desse arcabouço teórico iremos analisar as trajetórias de vida e os saberes 

docentes produzidos por esses professores, para assim compreendermos melhor questões como: 

qual a sua origem social; o que faz esses professores procurarem esse trabalho voluntário; quais 
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suas expectativas em relação a atuação docente; que saberes eles trazem de diferente de 

professores do ensino oficial; se já davam aula antes ou estava buscando uma experiência 

docente; se produzem seu próprio material; se acreditam que o ensino de História tem um poder 

de transformação; quais são os saberes docentes que acionam para exercer sua profissão; entre 

outras informações que foram descobertas a partir das entrevistas.  
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Capítulo 1 - Breve historicização dos cursinhos pré-vestibulares no Brasil 

 

Para iniciarmos nossa pesquisa, acreditamos ser fundamental historicizarmos como se 

deu o surgimento dos cursinhos pré-vestibulares no Brasil, e por consequência o surgimento 

dos cursinhos populares no país. 

Os cursinhos pré-vestibulares no Brasil têm sua origem, como não poderia deixar de ser, 

na própria "invenção" do vestibular. Seu início se dá em 1911, quando foram criados os exames 

de admissão ao ensino superior no Brasil, por meio da Reforma Rivadávia Correia. 

Posteriormente, eles receberiam o título de Exames Vestibulares, em 1915, pela Reforma Carlos 

Maximiliano (BONFIM, 2003). 

Mas foi apenas na década de 1920 que o número de candidatos ao ensino superior 

ultrapassou o número de vagas disponíveis. A partir dessa necessidade de seleção, surgiu em 

1925 aquele que pode ser considerado o embrião dos cursinhos pré-vestibulares, presente na 

Reforma de Ensino Rocha Vaz. Em seu artigo 54 era determinado que “para os candidatos a 

matrícula na Escola Politécnica, haverá um curso de revisão e ampliação da matemática, de 

acordo com as exigências do exame vestibular da referida escola” (GUIMARÃES, 1984, p. 12). 

 De acordo com a historiadora Sonia Guimarães, é nesse momento que surge a premissa 

de que era preciso preparar os candidatos para aquelas que viriam a ser as disciplinas básicas 

do curso superior a ser seguido. Nessa mesma linha, surgiriam, logo depois, cursinhos 

preparatórios para os vestibulares de Medicina, Direito e Filosofia (WHITAKER et al., 2008). 

 Porém, o processo de expansão desses cursinhos pré-vestibulares apenas acontecerá 

como uma resposta à chamada “crise dos excedentes”, momento durante a década de 1960 em 

que o número de aprovados nos vestibulares para ingressar nas universidades progressivamente 

se tornou superior ao número de vagas nos cursos.  

A adoção do modelo classificatório ocorre durante a ditadura civil-militar com a Lei 

5540/68, que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação 

com a escola média. Até então, o candidato precisava atingir uma nota mínima em uma prova 

eliminatória para ingressar na universidade (HORODYNSKI-MATSUSHIGUE e HELENE 

2012, p. 26). 
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 É nesse contexto que surgem, no Brasil, alguns dos principais cursinhos preparatórios 

para os exames vestibulares, que inclusive existem até hoje, como por exemplo o Curso 

Objetivo que é fundado em 1966, já com uma metodologia de trabalho específica. Esses 

cursinhos irão basear sua pedagogia em aulas expositivas, apostilas próprias com o conteúdo 

básico ou até exclusivo, e treinamento intensivo das questões que “caíram” em vestibulares 

passados ou que devam “cair” nesse, além de realizarem simulados como treino e verificação 

do possível desempenho do aluno no dia da prova (GUIMARÃES, 1984, p. 35). 

 Esta descrição sobre os cursinhos pré-vestibulares da época se encaixa na visão de 

muitas pessoas sobre como esses estabelecimentos costumam operar atualmente. Eles 

costumam basear sua metodologia em uma rotina intensa de estudo dos principais conteúdos 

programáticos dos vestibulares, estudo esse baseado principalmente na repetição e 

memorização, onde o fator de tempo – tanto o gasto estudando e no cursinho quanto o tempo 

disponível para realizar a prova – exige que o preparo do aluno vá muito além de apenas 

dominar os conteúdos. Parte da preparação para o vestibular tem relação com a disciplinamento 

do corpo e mente do estudante, no que Cunha (1965, p.36) se refere como “adestramento” para 

o dia da prova, onde milhares de estudantes irão disputar as vagas disponíveis, para que não se 

tornem os novos “excedentes”. É possível portanto notar que, apesar de todas as mudanças 

relativas a educação que ocorreram em nossa sociedade dos anos 60 para cá, no que se refere 

aos exames vestibulares, principalmente os das universidades mais concorridas, permanece 

praticamente igual, levando os alunos a enfrentarem os mesmos problemas do passado (LIMA, 

2019, p. 17). 

 Como geralmente o objetivo dos alunos que procuram esses cursinhos pré-vestibulares 

é a busca pela vaga no curso de graduação que deseja, esses cursinhos utilizarão o método de 

ensino apostilado, que tem como base de sustentação o número de aprovações de seus alunos 

nos exames vestibulares. Essa será inclusive uma das principais argumentações para se verificar 

a “qualidade” de um cursinho, o número de alunos aprovados nos vestibulares mais concorridos 

do país. Portanto, o produto vendido para os estudantes por eles seria a promessa de “passar na 

prova”. A partir dessas aprovações, o cursinho conseguirá mais alunos que buscam o mesmo 

resultado, angariando assim mais clientes para o ano seguinte (LIMA, 2019, p. 17). 

 Muitos desses critérios utilizados para medir o que seria a qualidade de ensino de uma 

instituição ainda são utilizados amplamente.  Devido ao caráter excludente do acesso ao ensino 
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superior, surgiram iniciativas que buscaram transpor essa barreira, que ficaram conhecidas 

como cursinhos populares. 

 

1.1      Os Cursinhos Populares  

 

 Os cursinhos populares, em sua diversidade, se tornaram um crescente movimento de 

resistência. Em seu livro Preparação de candidatos ao vestibular de 1964 na Guanabara, 

Nádia Franco da Cunha apresenta as experiências de alguns cursinhos pré-vestibulares do então 

estado da Guanabara, desenvolvidos por Diretórios Acadêmicos, que são entidades do 

movimento estudantil, nem sempre com apoio das respectivas Faculdades.  

 Em sua pesquisa ela coloca que esses cursinhos populares surgem procurando preencher 

uma lacuna, corrigir uma falha do sistema educacional como um todo, principalmente o público, 

que não conseguiria dar o suporte necessário para que esses alunos concorressem em pé de 

igualdade com alunos das escolas da elite. O diferencial dos cursinhos populares será em 

primeiro lugar a acessibilidade de seus cursos, sendo cobrados geralmente valores simbólicos, 

ou mesmo gratuitos. Outra mudança chave desses cursinhos segundo Cunha (1965), é de que 

no lugar do clima de competição fomentado nos cursinhos tradicionais, nos cursinhos populares 

geralmente se encontra um ambiente de companheirismo e solidariedade, onde é buscada a 

desconstrução da visão de que os outros estudantes são seus competidores, e sim que é 

importante que eles se ajudem para buscar furar o bloqueio do vestibular, que é então 

apresentado como o filtro social e econômico que de fato ele é (CUNHA, 1965, p. 352). 

 O movimento dos cursinhos populares, cursinhos comunitários, cursinhos alternativos 

e outras possíveis denominações que expressam suas concepções de educação é composto por 

uma diversidade de objetivos e posicionamentos políticos e pedagógicos. É importante, 

portanto, caracterizar qual o conceito de cursinho popular utilizaremos neste trabalho.  

 Em nossa pesquisa identificamos alguns modelos de cursinhos populares que iremos 

explicar a seguir.  

O mais frequente são os cursinhos que se identificam como populares pelo ponto de 

vista econômico. Esses cursinhos podem cobrar um valor considerado “abaixo do mercado”, 

um valor simbólico, ou mesmo ser completamente gratuitos. Também existe o caso de 
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cursinhos populares que oferecem bolsas de estudo que podem ser parciais e/ou totais. 

Geralmente esse benefício está atrelado a análise de critérios socioeconômicos do estudante, 

uma prova de classificação ou avaliação do histórico escolar, entre outros métodos possíveis.  

Outro modelo que identificamos são os cursinhos populares de bairro, onde a questão 

regional será central no desenvolvimento do cursinho, onde estarão presentes questões como a 

vida da comunidade, como por exemplo: seu acesso ao lazer, a ocupação do espaço público, 

entre outras pautas relevantes para seus moradores. 

Uma característica observada em cursinhos populares é a de eles possuírem uma atuação 

junto a outros movimentos sociais e/ou grupos sociais específicos, como por exemplos 

estudantes de escola pública, negras/os, transgêneros, entre outros, tendo destaque assim a 

questão identitária. 

Outra modelo de cursinho popular que identificamos são os cursinhos vinculados a 

programas de extensão universitária, ou que surgem de iniciativas estudantis independentes, 

possuindo muitas vezes referências a própria faculdade em seu nome (LIMA, 2019, p. 19). 

Parte dos cursinhos também se identificam como populares em razão de suas escolhas 

político-pedagógicas. Identificamos como sendo aqueles que apresentam uma estrutura de 

funcionamento similar a utilizada em movimentos sociais, com assembleias, debates e 

participação democrática de alunos e professores. Um dos pontos centrais de seu discurso é a 

questão da “cidadania”, que perpassa por temas como a valorização da identidade étnica, racial, 

social, que serão trabalhados em suas aulas e demais atividades. Um discurso comum dentro 

desses cursinhos é que o principal foco deles não é a aprovação no vestibular, mas a “tomada 

de consciência” ou “emancipação” de seus estudantes, o seu engajamento nas lutas sociais, 

visando assim criar uma mística, identidade e dinâmica interna (SILVA FILHO, 2004, p. 110-

111). 

 Os professores que entrevistamos nessa pesquisa pertencem a diversos cursinhos 

populares da Rede Emancipa localizados na Região Metropolitana de São Paulo, que 

geralmente se encaixam em mais de um dos modelos citados anteriormente. O questionamento 

e problematização desses espaços serão levantados durante as entrevistas.  
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1.2      A Rede Emancipa 

 

A Rede Emancipa é um movimento social de educação popular fundado em 2007, com 

um trabalho voltado à educação de jovens de escolas públicas. Segundo a rede, seu principal 

foco de atuação da rede tem sido a organização de cursinhos populares pré-universitários para 

atender à demanda dos estudantes de escolas públicas pelo acesso ao ensino superior em geral, 

especialmente as universidades públicas2.  

Os cursinhos do Emancipa se autointitulam pré-universitários e não pré-vestibulares, 

pois defendem que a formação que eles oferecem não é somente para que os estudantes sejam 

aprovados no vestibular, mas sim para formar cidadãos críticos e agentes dentro das 

universidades e de suas próprias realidades. 

Dentro dessa proposta, são realizadas formações semestrais com os professores e 

coordenadores que fazem parte do movimento, buscando assim com que os professores sejam 

multiplicadores da metodologia defendida pela rede, fortemente baseada em Paulo Freire. 

 A rede está presente em 19 cidades de sete estados, em todas as cinco regiões do país. 

São 32 cursinhos, cerca de 5000 estudantes ao longo do ano e mais de 600 professores. Durante 

sua história já atendeu mais de 20 mil estudantes, auxiliando milhares a ingressar nas mais 

diversas universidades e “furar” o bloqueio do acesso ao ensino superior do país3. 

 O trabalho realizado pelos coordenadores e professores é voluntário, e nenhuma taxa é 

cobrada dos alunos durante o curso, sendo o cursinho totalmente gratuito. 

 Além de trabalhar o conteúdo exigido nos principais vestibulares, a rede também possui 

um caráter político como um de seus objetivos: 

 

Nos cursinhos, além de refletir sobre o conteúdo exigido pelos vestibulares de 

uma maneira que esteja de acordo com o contexto vivido pelos estudantes, 

também é priorizada a educação transformadora que ofereça o máximo de 

 
2 REDE EMANCIPA. Quem Somos. Disponível em: https://redeemancipa.org.br/institucional/quem-somos/. 

Acesso em 18/11/2019. 
3 Ibidem. 
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instrumentos para que estes pensem as suas realidades de maneira crítica e 

emancipadora4.  

 

 A Rede Emancipa tem na figura de Paulo Freire uma de suas mais importantes 

referências na área da pedagogia, se propondo a realizar uma educação libertadora. Em seu livro 

“A Pedagogia do Oprimido”, Freire afirma que a educação libertadora se dá quando o diálogo 

entre professor e aluno conduz a uma investigação das temáticas significativas para aquela 

população envolvida no processo educativo, em um movimento no qual se dão, 

simultaneamente, aprendizado e conscientização. A compreensão da realidade, desta forma, se 

refaz de maneira que o sujeito se perceba dentro da realidade, não mais um sujeito à parte. 

Dessa compreensão emerge uma postura crítica frente às situações-limite (FREIRE, 1983). 

 A educação como prática da liberdade apresenta alguns aspectos que constituem a 

chamada Pedagogia do Oprimido, que se baseia na premissa de que a educação deve ser forjada 

com “ele e não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua 

humanidade” (FREIRE, 1983, p. 32). 

 Este tipo de educação deve fazer da opressão e suas causas objeto de reflexão, com o 

objetivo de engajar o sujeito na luta por sua libertação. Nesse contexto, a ideia de libertação se 

refere ao sujeito conquistar autonomia a partir dos conhecimentos adquiridos. 

 Faço parte da Rede Emancipa desde o início de 2018, quando passei a ser professor de 

História no Cursinho Popular Leolinda Daltro, e em 2019 e 2020 também trabalhei como 

coordenador. O cursinho é localizado em São Paulo, no bairro do Lauzane Paulista, na zona 

norte da cidade. Ele foi criado a partir da iniciativa de dois coordenadores do Cursinho Salvador 

Allende também da Rede Emancipa, localizado em Santana, que viram no bairro do Lauzane 

Paulista uma demanda para a abertura de um cursinho popular.  

A Rede Emancipa tradicionalmente nomeia seus cursinhos homenageando figuras 

importantes que lutaram por causas populares. O cursinho no Lauzane Paulista foi então 

batizado de Leolinda Daltro, uma importante líder feminista e indigenista nascida na Bahia em 

1859. 

 
4 Ibidem. 
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 Como os cursinhos populares da rede são um ambiente bastante diferente das escolas 

tradicionais, é de suma importância problematizar sua cultura escolar. 

 Dominique Julia afirma que a cultura escolar está presente principalmente nas normas 

e práticas do ambiente de ensino, pois é lá que é possível enxergar as mudanças que ocorrem, 

inclusive as corriqueiras e desviantes do normativo. Como exemplo dessas mudanças podemos 

citar os saberes dentro das disciplinas escolares, como por exemplo: seus métodos, conteúdos, 

seus exames e outras formas de avaliação (JULIA, 2001). 

As aulas nos cursinhos acontecem somente aos sábados em um período integral (manhã 

e tarde), devido ao fato de seu principal público ser de estudantes e trabalhadores que não 

conseguiriam frequentar as aulas durante a semana. 

O local utilizado para as aulas é sempre um espaço público, majoritariamente escolas, 

aproveitando que esses locais geralmente não são utilizados aos sábados, e quando são ainda é 

possível realizar as aulas normalmente. No caso do Cursinho Popular Leolinda Daltro, as aulas 

acontecem na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Marcos Mélega, que atende 

alunos do Fundamental 1 e 2. 

 Como mencionamos anteriormente, seus professores e coordenadores são voluntários, 

e isso leva a uma grande rotatividade, principalmente em relação aos professores, que por 

diversos motivos não conseguem permanecer no cursinho, por questões geralmente 

relacionadas a trabalho e/ou tempo. 

 Por atender alunos que geralmente são da periferia, é comum ocorrer muitas evasões 

pelos mais diversos motivos, como a falta de dinheiro para o transporte e alimentação, o fato 

de terem conseguido um emprego aos sábados, ou mesmo pela falta de tempo para os estudos 

em geral. Essa questão da evasão se agravou ainda mais devido a pandemia do COVID-19, que 

fez com que as aulas sejam feitas à distância, dessa maneira limitando apenas para alunos que 

possuam computadores e celulares com uma internet que possibilite que eles acompanhem as 

aulas, que consistem geralmente de vídeos de 20 a 50 minutos. Os professores escolhem entre 

o formato ao vivo através do aplicativo Google Meet, ou de aula gravada disponibilizada através 

do YouTube e postada no programa Google Classroom. No Cursinho Leolinda Daltro foi 

escolhido manter os vídeos das aulas privados, de maneira que apenas os alunos que têm o link 

das aulas tenham acesso aos vídeos, assim preservando a privacidade dos professores e dos 

alunos, nos casos das aulas ao vivo. 
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 Em relação aos métodos e conteúdos, a Rede Emancipa tem como proposta a autonomia 

dos professores em relação a como será dada a aula e o que será ensinado. Assim, cada professor 

é encarregado de criar seu próprio material. Porém, é importante ressaltar que, como os 

cursinhos da rede atendem à demanda dos estudantes pelo acesso ao ensino superior, se 

tratando, portanto, de uma educação propedêutica, o conteúdo cobrado pelos vestibulares terá 

um destaque maior em relação ao que deve ser passado aos alunos pelos professores. 

 No caso de alguns cursinhos da rede, como no Cursinho Leolinda Daltro, além dos 

alunos da turma de Vestibular, também existem os alunos da turma de Vestibulinho. Os alunos 

das turmas de vestibular geralmente têm a partir de 17 anos, e procuram o cursinho para se 

prepararem para os vestibulares/Enem. Já os alunos de vestibulinho estão frequentando o 9º 

ano, e procuram o cursinho para se prepararem para os processos seletivos que dão acesso às 

Etecs (Escolas Técnicas).  

 O cronograma das aulas dos cursinhos também conta com duas aulas que “fogem” do 

que é proposto pelos cursinhos tradicionais, marcando fortemente a identidade da Rede 

Emancipa.  

A primeira delas é o Círculo, espaço de discussão temática coletiva. O tema a ser 

discutido é definido pelos alunos através de votações. O assunto mais votado é então colocado 

para debate na semana seguinte, após os estudantes pesquisarem a respeito do tema nesse 

interim. Temas relacionados a preconceitos sofridos pelos alunos são mais frequentes, como 

por exemplo racismo, homofobia, padrão de beleza, entre outros. Em minha experiência esse é 

o espaço onde tenho observado que o objetivo de “emancipação” que a rede defende em relação 

aos alunos mais parece se concretizar, ocorrendo através das discussões e da possibilidade do 

exercício da empatia ao enxergar o ponto de vista de outra pessoa sobre o assunto. 

A segunda delas é o Tempo Livre, onde são oferecidas diversas atividades, como 

oficinas, capoeira e sarau para os alunos interessados, além de também haver abertura para que 

os próprios alunos e professores sugiram atividades. Essa aula também serve como um 

momento de descanso para os alunos que não estiverem interessados nas atividades, já que o 

período de aulas é integral, com os alunos assistindo em média entre 7 e 8 aulas durante o dia. 

 Acreditamos que a principal diferença na cultura escolar encontrada entre os cursinhos 

da Rede Emancipa e as escolas com o ensino oficial é a maior liberdade dada ao aluno dentro 

do espaço de ensino, sendo fundamental para o projeto que os alunos ajudem a construir o 

cursinho junto com os professores e coordenadores.  
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Porém, é importante ressaltar a permanência da Forma Escolar na estrutura 

“emancipadora” do cursinho – as disciplinas permanecem, as aulas acontecem em prédios 

escolares, portanto adaptados à Forma Escolar, as relações se dão entre professores e alunos, 

mediadas pelos conteúdos, etc. Além disso, como salienta Chervel, as disciplinas escolares são 

uma produção da cultura escolar. As próprias rodas temáticas acontecem em um espaço da 

grade curricular. Em síntese, o modelo é escolar, ainda que busque a emancipação (VINCENT, 

et al. 2001).  
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CAPÍTULO 2 – A TRAJETÓRIA DE VIDA E OS SABERES DOCENTES 

DOS PROFESSORES DE HISTÓRIA DA REDE EMANCIPA 

 

Como dito anteriormente, escolhemos para esta pesquisa utilizar a metodologia de 

História Oral que Verena Alberti chama de entrevista de história de vida, por considerarmos as 

trajetórias de vida dos professores um ponto central de nossa análise, e com essa metodologia 

ser possível analisar sua trajetória desde a infância até o momento da entrevista, passando pelos 

diversos acontecimentos e conjunturas que presenciou, vivenciou ou de que se inteirou. 

(ALBERTI, 2013, p. 47-48).  

Acreditamos que esse modelo se adequa melhor a proposta do trabalho inclusive em 

relação a análise dos saberes docentes dos professores entrevistados, por a entrevista se dar em 

um formato mais aberto, capaz de aprofundar em suas experiências de sala de aula. 

Neste capítulo iremos apresentar um resumo das entrevistas realizadas com os 5 

professores que participaram do trabalho, buscando trazer as principais informações colhidas 

em seus depoimentos. Optamos por utilizar pseudônimos escolhidos por eles para garantir seu 

direito ao anonimato, assim os deixando mais a vontade para se expressarem e se colocarem. 

Devido a pandemia, todas as entrevistas foram realizadas de maneira online pela 

plataforma Google Meet. 

 

 

2.1   PROFESSOR ROBERTO 

 

 

 A primeira entrevista foi realizada com o professor Roberto, no dia 14 de março de 

2021. Roberto é professor de História no Cursinho Leolinda Daltro, no Lauzane Paulista, bairro 

da zona norte de São Paulo, onde eu era coordenador na época. Por se tratar de um professor 

com o qual eu já tinha proximidade, achei que seria a melhor opção para a primeira entrevista. 

Ele tem 30 anos e é professor de História desde 2018, começando a dar aula na Rede Emancipa 

em 2020.  
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Com relação a estrutura familiar, ele define sua família como tradicional. Seus pais estão 

casados há mais de 37 anos, e ele tem uma irmã mais nova de 19 anos. Seu pai é um ferroviário 

aposentado, tendo trabalhado por 34 anos na CPTM Fepasa, antiga Sorocabana, e sua mãe 

gerente bancária, atualmente trabalhando em uma clínica médica. 

Quando Roberto tinha apenas 6 meses ele foi diagnosticado com um tumor de Wilms, 

que resultou na remoção de seu rim direito. Esse acontecimento provocou uma forte união de 

sua família, inclusive na questão financeira, pois o tratamento de câncer infantil era muito caro 

na época. Foi, então, submetido à quimioterapia e radioterapia até 1 ano de idade, tendo que 

voltar periodicamente ao Hospital São Paulo, onde foi tratado até os 15 anos, porém continua 

fazendo exames anualmente para verificar se o tumor não voltou. Ele conta que o Hospital São 

Paulo hoje em dia é uma referência em oncologia na América Latina, mas em 1991 ele se 

resumia a uma pequena casa, sendo ele o paciente número 4 do hospital. 

Roberto passou os doze primeiros anos de sua vida morando em Carapicuíba, município 

vizinho da cidade de São Paulo. Pelo fato de os pais trabalharem fora, ele acabava ficando mais 

com seus avós paternos, que moravam na cidade vizinha de Osasco. Seu avô também era 

ferroviário, assim como seu pai, e sua avó era uma trabalhadora das indústrias têxteis do bairro 

do Brás, no centro de São Paulo. 

Devido à doença, sua primeira infância foi marcada pela proteção que recebia de sua 

família. Ele conta que, caso chorasse, era levado ao médico, independente da circunstância. 

Mesmo assim ele acredita ter tido uma infância normal. Ele recorda de ficar brincando o dia 

inteiro na rua em Osasco, diferente de Carapicuíba, onde ele morava em uma região que sua 

mãe considerava perigosa, portanto, não autorizava ele a brincar na rua, porém ele acabava indo 

para sua casa apenas para dormir. Sobre sua rotina ele diz que “acordava cedo, ia pra minha vó, 

e aí ia pra escola, voltava pra minha vó, minha mãe voltava pra me buscar a noite, eu dormia, 

então só brincava na minha vó em Osasco mesmo. Eu nasci e cresci em Osasco né.”. 

Outros momentos que marcaram sua infância foram as viagens para a casa dos seus avós 

na Praia Grande, litoral paulista. Ele conta que ia com frequência, e suas maiores lembranças 

são brincar na praia e acompanhar o seu avô pescando. Ele se lembra que o avô costumava dar 

a vara de pescar para ele já com um peixe fisgado, para que ele pensasse que pescou. Por esses 

episódios e outros ele considera que nunca teve falta de afeto da família, sempre o apoiando em 

tudo. 
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Já em relação a sua vida escolar, Roberto cursou a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental 1 no colégio católico Instituto São Pio X em Osasco. Ele considera essa escola 

muito rígida e tradicionalista, embora diga que sempre teve bons amigos e uma ótima relação 

com as professoras do colégio, considerando-se um bom aluno. 

Depois de alguns anos a mensalidade acabou se tornando cara demais para os seus pais 

pagarem, portanto ele acabou mudando para um colégio particular menor, chamado Colégio 

Prisma, também em Osasco, onde ele cursou o Fundamental 2. Ele lembra de ter se 

desenvolvido muito na questão social nesse colégio, dizendo que bagunçava e “causava” com 

a vida de todo mundo do colégio. Ele justifica essa mudança por ser um colégio que reprimia 

menos o comportamento dos alunos do que o Instituto São Pio X. 

Já no Ensino Médio ele foi estudar na Fundação e Instituto Tecnológico de Osasco 

(FITO), onde cursou Informática. Ele considera que o principal responsável por essa mudança 

foi seu pai, que tinha a visão de que ele precisava fazer um Ensino Médio técnico. Roberto 

considera que seu comportamento piorou mais ainda, pois era um colégio muito grande onde 

era ainda mais difícil manterem o controle dos alunos. Isso resultou na sua repetência no 1º ano 

do Ensino Médio. Roberto diz que até o 6º ano ele foi um aluno bem estudioso, mas que depois 

começou a aflorar algo onde ele não conseguia prestar muita atenção nas aulas, e que tinha 

muita dificuldade para ler textos longos. Só durante a faculdade que ele foi diagnosticado com 

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), e desde então já se passaram dez 

anos em que ele tem feito tratamento. 

Segundo ele, naquela época os transtornos psicológicos eram menos diagnosticados, 

portanto ele acabou passando como um aluno que não prestava muita atenção na aula, que se 

distraia fácil e que era muito agitado. Sobre sua experiência na faculdade de História ele se 

recorda que: 

 

Eu não conseguia acompanhar né, era muito texto assim, então eu tinha que 

fazer... se um aluno normal fazia uma força pra entender eu fazia o dobro, e 

sempre passou por aquilo “Ah, o cara... preguiça né, o cara é só agitado né, só 

quer saber de bagunçar”, e aí acaba gerando aquele, aquele mal-estar entre 

professor e aluno né, tipo, “Ah, o cara só quer bagunçar, então deixa ele pra 

lá”. 
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Entre as matérias que ele tinha na escola, as que mais despertavam seu interesse eram 

História e Geografia. Ele conta que a professora que o marcou em relação a isso se chamava 

Adriana Pasqual, que lecionava História no Colégio Prisma. Segundo ele: 

 

Com toda dificuldade do mundo eu ia muito bem em História porque eu ficava 

encantado com a matéria, o jeito que ela explicava, o jeito que ela 

transformava, dava uma dramaticidade pra tudo, não era só explicar né, ela 

dava um drama naquilo ali você falava “Nossa!”, parecia um filme aquilo cara. 

 

Já na Fundação e Instituto Tecnológico de Osasco, Roberto teve aulas de História com 

um professor que ele considera bom, mas que já estava mais para o fim de sua carreira, então 

tinha um método mais antiquado de dar aula. Mesmo assim ele considera o seu método de 

ensino bem legal, já que ele fazia como se ele tivesse conhecido os personagens históricos. Ele 

conta que “Quando ele tava explicando, parecia que ele tinha batido um papo com o cara, tinha 

vivido aquilo, tava ali do lado vendo aquilo, e aí eu fui alimentando né, o meu desejo por 

História”. 

Após se formar no Ensino Médio, Roberto foi para a Fatec cursar Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. Ele conta que conforme ele ia fazendo o curso, via que não se 

encaixava dentro daquele mundo de Informática e Tecnologia, e cada vez mais aflorava seu 

desejo de fazer faculdade de História e tornar-se professor. Um dos maiores impeditivos para a 

mudança foi os salários baixos que os professores recebem geralmente. Então ele foi levando o 

curso até o 5º semestre, quando decidiu que não conseguia mais, que não era aquilo que ele 

queria. Foi então que ele conversou com os pais sobre sua vontade de cursar faculdade de 

História. 

Seu primeiro choque ao entrar na faculdade de História foi perceber a diferença entre a 

História que foi ensinado durante o ensino básico e o conteúdo estudado na universidade. Sentia 

que o ensino era muito mais voltado para a carreira de pesquisador do que para a docência, e 

isso o fez questionar se havia tomado a decisão correta. 

Outro ponto que o desmotivou na faculdade foi o posicionamento político de seus 

professores, os considerando muito radicais. Era no contexto do governo Dilma, e embora ele 

se considere uma pessoa de esquerda e que apoiava o governo, via em seus professores uma 
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defesa cega do governo independente do que tivesse acontecido, e sentia uma pressão sobre ele 

para que se posicionasse da mesma maneira. Ele sentia que se fosse necessário se posicionar 

dessa maneira para ser professor, não era algo que ele estava interessado. 

Mas isso mudou quando ele fez o estágio obrigatório da licenciatura durante o 4º 

semestre da faculdade. A partir do contato com o ambiente escolar ele voltou a se empolgar 

com a ideia de ser professor e de pensar nisso como uma carreira para ele. 

Em relação a seus objetivos como professor, ele reconhece que financeiramente seria 

mais interessante para sua carreira dar aula no ensino superior, porém, ele sente que no ensino 

básico consegue desenvolver um trabalho mais próximo daquilo que acredita ser o mais 

importante no ensino de História. Ele elenca, como principais objetivos para seus alunos, 

conhecerem suas raízes, descobrindo suas identidades e se enxergarem como indivíduos que 

fazem parte do processo histórico, além de compreender como ocorreram os acontecimentos 

passados.  

Comparando o quanto ele consegue desenvolver isso no colégio particular em que 

trabalha e no cursinho, ele vê no cursinho um impacto social maior. Nos conta que os alunos 

do colégio muitas vezes já conhecem seu passado, geralmente ligado à imigração europeia, 

enquanto muitos alunos descendentes de negros e indígenas (geralmente é o caso da maior parte 

dos alunos de cursinhos populares) não possuem esse conhecimento a respeito de suas 

descendências. 

Após terminar a graduação, ele passou a dar aula no Colégio Prisma, em Osasco, colégio 

onde fez o Ensino Fundamental 2. Após esse período, ele trabalhou no Colégio Dom Henrique, 

também em Osasco, e no Colégio Paulo Avelar, localizado na Vila Guilherme, zona norte de 

São Paulo, onde trabalha atualmente. 

Roberto conta que suas primeiras experiências como professor foram bem semelhantes 

às de outros colegas de profissão, em que preparavam as aulas acreditando que conseguiriam 

despertar o interesse dos alunos com várias propostas, mas depois deparavam-se com a 

realidade do desinteresse da maior parte deles.  

Outro ponto que o surpreendeu foi em relação ao déficit educacional dos alunos. Ele 

compartilhou que estava dando aula para uma turma do 7º ano em que alguns alunos ainda não 

estão completamente alfabetizados e possuem um nível baixo de interpretação de texto. Como 

acontece em muitas escolas particulares, por ter formação em História ele também dá aulas de 
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Geografia, mas ele vê que por necessidade também precisa ser professor de Português para 

auxiliar na alfabetização dos alunos. 

O colégio no qual trabalha segue o sistema apostilado Etapa, o levando a seguir os temas 

da apostila, mas ele diz não gostar de se prender a ela. Ele cita que, como complemento para 

suas aulas, utiliza alguns livros da editora FTD, além de outras fontes históricas. Ele também 

procura trazer propostas audiovisuais, além de outras tecnologias, já que acredita que isso é 

capaz de despertar maior interesse dos alunos, além de estar alinhado com a proposta 

pedagógica do colégio, que dá estrutura e incentiva seu uso. Ele conta que: 

 

(...) Quando eu trabalhava no Dom Henrique que era sistema didático do FTD, 

mesmo assim eu usava materiais fora isso, porque eu acho que fica muito cru 

né, fica muito seco só aquilo, e aí eu não chego no objetivo educacional que 

eu espero quando eu monto a aula né. Primeiro eu vejo o assunto, penso no 

objetivo educacional, eu uso muito a taxonomia de Bloom pra isso né, então 

eu penso qual o objetivo educacional que eu quero que o aluno chegue naquele 

determinado ponto, e aí sim eu monto a aula perante aquilo, diante daquilo 

que eu organizei. 

 

Para as aulas do cursinho ele conta que ele precisou repensar o conteúdo devido ao 

tempo médio de 15 aulas por ano que cada professor tem, já que as aulas de cada matéria 

ocorrem a cada duas semanas, pois as grades horárias se alternam. Para fazer seu cronograma 

ele se baseou nas apostilas para organizar a linha do tempo do conteúdo que pretendia passar 

para os alunos, e para a montagem das aulas ele mesclava materiais como apostilas do Etapa, 

Objetivo e Poliedro, os livros da FTD, pesquisas na internet, além de artigos. 

Em relação ao seu método pedagógico, ele diz procurar se distanciar ao máximo do que 

chama de “ensino tradicional”, dizendo que esse método não funciona mais faz algum tempo. 

Ele coloca como objetivo em suas aulas posicionar os alunos dentro do saber histórico e do 

objeto de ensino do que ele está passando. Para isso ele tenta construir ligações entre o conteúdo 

estudado e o presente, referências das vidas dos alunos, para que aquele conhecimento tenha 

sentido para eles. Ele coloca que se o único objetivo educacional for o de passar o conteúdo, 

existem muitos professores no YouTube ensinando aquilo que ele passa em suas aulas, mas que 
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eles não conseguiriam trazer o porquê aquilo está sendo ensinado, porquê aquilo faz diferença 

na vida dele, ou porquê ele tem que aprender isso. 

Ao relatar sobre como a pandemia impactou seu trabalho, Roberto pontua que 

professores, alunos e escola não estavam preparados para se adaptar ao EAD (educação a 

distância). Para adaptar-se à nova realidade, diz ter tido que reaprender a ser professor. Por 

acreditar em uma educação socioafetiva, que tem como base o acolhimento dos alunos, ele vê 

que muito disso se perdeu quando foi necessário o EAD. Ele teve que se adaptar a dar aulas 

para uma câmera, e como aconteceu na maioria dos casos a participação dos alunos decaiu 

muito. Ele conta também que teve que mudar como planejava suas aulas. Além de ter que 

adaptar o conteúdo para o novo modelo, ele anteriormente costumava programar 35 minutos da 

aula para passar o conteúdo e 15 minutos para as interrupções e participação dos alunos, mas, 

durante o EAD, devido à baixa participação dos alunos, suas aulas passaram a acabar em 35 

minutos, o que o fez programar mais conteúdo para ser passado em cada aula. Isso levou a um 

aumento do tempo de preparação das aulas, e considera que esse aumento no conteúdo 

dificilmente era acompanhado pelos alunos, já que o novo modelo dificultava saber até que 

ponto os seus objetivos educacionais estavam sendo cumpridos. Uma facilidade que teve para 

se adaptar foi o fato de já ter familiaridade com o suporte audiovisual, por já usá-lo 

frequentemente em suas aulas. Considerando essa familiaridade fundamental para ao menos ter 

chance de reter a atenção dos alunos. 

No momento da entrevista a escola em que Roberto trabalha já havia voltado para o 

ensino presencial adaptado há um mês. Ele conta que viu grande aumento no déficit educacional 

dos alunos. Além de não terem aprendido a maior parte do que foi passado durante o período 

EAD, eles desaprenderam muitas coisas que ele considera que já haviam sido assimiladas. Ele 

enxerga também uma dificuldade dos alunos para se readaptar as aulas presenciais, já que 

ficaram mais de um ano no EAD, que envolve uma dinâmica completamente diferente do 

ensino presencial. Outro ponto que ele notou foi o aumento da influência de conteúdos online 

sem base científica, como por exemplo a teoria do terraplanismo. Ele vê que os alunos têm 

dificuldade de avaliar a qualidade dos conteúdos educativos que consomem, e por enxergarem 

a pessoa explicando no papel de “professor”, eles estariam mais dispostos a acreditar no que é 

falado. 

Já em relação aos alunos do cursinho ele vê uma diferença bem grande em comparação 

aos da escola particular na qual trabalha. Para Roberto a principal diferença acaba sendo o fato 
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de os alunos do cursinho estarem ali geralmente por vontade própria, no sábado de manhã para 

assistir suas aulas, enquanto os alunos do colégio estão lá por obrigação. 

Roberto nunca havia feito parte de um movimento social, sua experiência na Rede 

Emancipa foi sua primeira e única. Ele relata que já havia algum tempo em que desejava realizar 

um trabalho voluntário, e a partir do momento em que se tornou professor ele sentiu que queria 

usar seu conhecimento para ajudar outras pessoas através da educação, pois sentia que através 

dela havia a possiblidade de fazer algo que realmente pudesse influenciar na vida das pessoas, 

pois vê a importância e o privilégio que uma educação de qualidade teve em sua vida. Ele diz 

ter conhecido muitas pessoas que se esforçaram até mais do que ele nos estudos, mas não 

conseguiram ter sucesso devido a uma educação de baixa qualidade. A partir disso, viu na Rede 

Emancipa a oportunidade que procurava. 

Ele tomou conhecimento da rede no início de 2020, a partir de uma postagem no 

Facebook, feita por um dos coordenadores do Cursinho Leolinda Daltro, procurando 

professores de História para o cursinho. Ele conta que mesmo morando na zona oeste da grande 

São Paulo e o cursinho sendo na zona norte da cidade ele se empolgou pelo projeto. A partir 

disso, entrou em contato com o coordenador e foi convidado para uma formação de professores 

promovida pela rede que ocorre no início de todo ano letivo uma semana antes do início das 

aulas.  

Naquele ano a formação foi feita na EMEFM Professor Derville Allegretti em Santana, 

onde funciona o Cursinho Salvador Allende, também da Rede Emancipa. Roberto gostou muito 

do que escutou na formação, onde as ideias discutidas iam ao encontro do que ele acreditava 

sobre educação popular.  

Ao conhecer os coordenadores do Cursinho Leolinda Daltro e vendo a independência 

que cada cursinho tinha em relação a rede, decidiu assumir o cargo de Professor de História do 

Brasil para a turma de vestibulinho, e também se disponibilizou a participar da coordenação do 

cursinho. Ele diz que como na época dava aula na zona norte no bairro da Vila Guilherme, já 

estava acostumado com o trajeto que iria ter que fazer, e que gostou da proposta da Rede 

Emancipa, mas o cursinho em si foi o que mais chamou a sua atenção. 

Como Roberto entrou na rede em fevereiro de 2020, seu único contato presencial com 

os coordenadores e professores de outros cursinhos foi durante o dia da formação para 

professores. Inclusive as aulas presenciais do cursinho que ocorreriam na semana seguinte 

foram alteradas para serem a distância, devido ao risco da covid chegando ao Brasil. Por esse 
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motivo Roberto acabou não dando aulas presenciais no cursinho nem conhecendo seus alunos 

e a maioria dos outros professores presencialmente. Ele ressalta que um dos momentos que teve 

uma experiência mais direta com os alunos foi a partir do projeto de solidariedade ativa, 

promovido pelo cursinho para buscar auxílio para os alunos que estavam passando dificuldades 

na pandemia. Os coordenadores ficaram encarregados de entrar em contato com os alunos para 

oferecer a ajuda que fosse necessária, e ele conta que teve o caso de um aluno que foi marcante, 

no qual ao ele oferecer uma cesta básica o aluno compartilhou que eles não tinham dinheiro 

para comprar gás para cozinhar. Segundo ele foi um choque de realidade, pois mesmo sabendo 

das dificuldades que as pessoas estavam passando durante a pandemia esse foi seu primeiro 

contato direto com uma pessoa nessa situação. A partir disso ele entrou em contato com a Rede 

Emancipa onde conseguiram uma doação para ajudar o aluno. 

Em relação a sua formação continuada ou extra, Roberto segue estudando 

principalmente assuntos relacionados à prática docente. Ele está fazendo uma pós-graduação 

em Psicopedagogia e estuda também sobre pedagogias ativas. Além disso, trabalha na Jovens 

Gênios, uma startup do Rio de Janeiro de produção de conteúdo, onde também faz alguns cursos 

oferecidos por eles. Em relação aos cursos da Rede Emancipa, afirma não ter feito nenhum 

deles com exceção da formação para educadores, pois os cursos oferecidos não o interessaram. 

No que diz respeito a contribuição da Rede Emancipa para a sua formação ele coloca 

que foi de grande importância: 

  

Acho que o Emancipa, eu acho que além de me formar como educador, como 

docente, eu acho que foi o caminho que me tornou um ser humano muito 

melhor assim, ver o quanto a vida foi boa comigo apesar de tudo, e.... porque 

eu faço isso, deu um sentido total no porquê eu dou aula, pra que eu dou aula. 

O Emancipa influencia muito na minha vida e vai continuar influenciando 

tenho certeza. 

 

Apesar das dificuldades de as aulas terem sido EAD, ele conta que foram importantes 

para desenvolver esse seu lado como docente, e que achou fundamental a troca de ideias com 

outros professores e coordenadores do cursinho, principalmente durante as reuniões. Ele se 

recorda também de se emocionar ao receber um áudio que a mãe de um dos alunos mandou 

agradecendo aos professores por seu filho ter passado no vestibular da ETEC. A partir de tudo 
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isso, Roberto afirma que ama o seu trabalho, e  dando aula é quando se sente bem, se sente 

realizado. 

 

 

2.2 PROFESSORA RAQUEL 

 

 

Raquel é uma mulher negra de 31 anos, e é professora de História no estado de São 

Paulo há 8 anos, além de professora de História da Rede Emancipa desde 2019 no Cursinho 

Angela Davis, localizado na Vila Cisper, zona leste de São Paulo. Escolhemos destacar a 

questão racial em sua apresentação por ela estar presente frequentemente em seu discurso e em 

sua visão de mundo. Nós conversamos no dia 15 de maio de 2021.  

 Ela sempre morou no bairro da Penha, também na zona leste da capital, onde vive em 

um terreno que pertence à família de seu pai junto com seus pais, irmão e tios.  

 Durante sua infância a pessoa mais presente em sua criação foi sua avó paterna, mas ao 

ter complicações de saúde devido a diabetes e a pressão alta, ela passou a morar com sua avó 

materna. A avó paterna acabou falecendo quando Raquel tinha 13 anos. Portanto, sua criação 

acabou sendo mais exercida pelas suas avós do que pelos seus pais. 

 Sua mãe concluiu o ensino médio e se tornou enfermeira auxiliar de enfermagem, tendo 

feito o curso técnico posteriormente para validar sua formação. Devido as longas horas de 

trabalho, ela não conseguia estar presente em casa com frequência. Seu pai parou de estudar no 

1º ano do ensino médio e se tornou gráfico, sendo mais presente na criação de Raquel. Ela 

considera ser mais próxima da sua família paterna. Ela ainda tem um irmão que é 12 anos mais 

novo, sendo assim filha única durante sua infância. 

 Raquel se formou em História pela Unifesp em 2013, fez pós-graduação e terminou o 

mestrado em 2019 em Educação na USP (Universidade de São Paulo). Ela é a segunda pessoa 

em sua família a cursar uma faculdade pública, já que sua tia cursou Letras na USP, nos anos 

90, mas não chegou a concluir. Seu irmão mais novo concluiu o ensino médio recentemente, 

mas ainda não ingressou na faculdade. 
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 Sua família valoriza muito a educação, fazendo um esforço para que ela estudasse em 

uma escola particular até o fim do ensino fundamental, e sua avó materna ajudava seus pais a 

pagarem a mensalidade. Porém, ela acabou não se adaptando a escola, um dos motivos sendo 

que ela era a única aluna negra em sua turma. A partir dessa experiência ela acabou optando 

por fazer o Ensino Médio em uma escola pública. Segundo ela: 

 

(...) aquilo era estranho para mim, de que talvez eu não me encaixasse ali né, 

o que as pessoas faziam tipo de ir em festas, um conviver na casa do outro e 

tal não era meu ambiente, eu cheguei a frequentar a casa dos amigos mas eu 

não me senti à vontade, então acho que isso já foi me dando um alerta assim, 

como criança eu não entendia a lógica social né, mas eu já sentia aquilo. 

 

 Ela conta que sua melhor amiga na escola era nascida no Japão, e segundo ela “nessas 

pequenas exclusões assim a gente se sentia unida, até hoje é isso”.  

 Como seus amigos que moravam em sua rua cursavam o ensino público, ela decidiu 

cursar o ensino médio na Escola Estadual Carvalho Senne, que era próxima à sua casa, indo 

depois para a Escola Estadual São Paulo, localizada no Brás. Segundo ela:  

 

Eu sentia que a escola pública de alguns amigos que eu tinha na rua e tal era 

um ambiente mais para mim, que eu me sentia mais à vontade com essas 

pessoas do que com meus colegas da escola particular. Eu nem tenho muita 

relação com essas pessoas no ensino fundamental meu, eu tenho mais com o 

pessoal que eu convivi no ensino médio, que eram da escola pública. 

 

Durante seu período como aluna do ensino básico, Raquel conta que a única matéria da 

qual era realmente gostava era História, tendo dificuldade nas outras. Ela diz que se sentia 

fascinada com as aulas de sua professora, imaginando como era a realidade das pessoas do 

passado e começando a entender as causas do porquê de certos eventos históricos, fazendo-a 

compreender um pouco melhor sua própria realidade. Inclusive ela guarda até hoje um livro 

didático de História da sua 8ª série, com suas anotações e grifos.  
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Raquel conta que quando era criança gostava de brincar de escolinha, e tinha uma lousa 

e giz na sua casa, onde dava aula para os seus bonecos. Hoje ela problematiza como as opções 

de brincadeira dela como menina muitas vezes se resumiam a brincar de escolinha ou de 

casinha. Outra influência para escolher a profissão foram suas tias, que também eram 

professoras, embora elas criticassem o salário e as condições de trabalho da profissão. Ela 

considera que o fato de gostar da matéria de História foi determinante para que tomasse a 

decisão de cursar a graduação de História durante o seu colegial. Ela aproveitou que na Escola 

Estadual São Paulo que estudava havia um programa de incentivo a carreira de docência, tendo 

isenção na taxa de inscrição para a Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), tendo prestado 

também o vestibular da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), e aprovada em 2008. 

Ela conta que seu início na universidade foi bastante difícil. Por se tratar de um campus 

novo, ela foi da 2ª turma de História na Unifesp. Segundo ela, hoje na Unifesp é possível 

observar vários perfis diferentes de alunos devido a novas políticas de inclusão, como por 

exemplo a política de cotas. Mas no início o acesso ainda se dava pelo vestibular e não pelo 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), portanto para ela ainda havia um recorte ainda 

mais elitista para aprovação na universidade. Os alunos que entravam já costumavam vir com 

uma base teórica, a qual ela não teve acesso, gerando uma dificuldade e um incômodo inicial. 

Outro ponto no qual ela sentiu dificuldades foi na carga de leitura, a qual ela não estava 

acostumada. Segundo ela, a faculdade demanda um autodidatismo ao qual ela teve que se 

adaptar. Para ela: 

 

(...) a gente não é ensinado a isso definitivamente né, que é muito problemático 

a gente conseguir pegar, estudar sozinho, criar uma rotina, ler e entender os 

textos. Aí vem a outra questão né, que é entender os textos, então no primeiro 

ano foi muito difícil para mim, assim. Eu achava que eu não tava conseguindo 

acompanhar, que aquilo não era para mim né, que eu tô no lugar, não sei nem, 

acho que erraram na minha nota no vestibular, não fizeram a conta direito, eu 

não passei (risos). Então, foi bem difícil. Mas depois eu vi que na verdade 

muita gente também sentiu um pouco disso né, de estranhamento, essa questão 

estudada, da compreensão total dos textos, das discussões. E aí foi aos poucos 

que eu fui me adaptando assim, a lógica, a estrutura da universidade, e aí no 

final já acho que aí deu certo. Acho que na hora que eu estava indo embora 
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que você “agora entendi esse negócio e como é que faz”. Mas no começo foi, 

foi bem traumático, mas ainda bem que resistimos. 

 

Esse trecho demonstra como as universidades muitas vezes são elitizadas, fazendo com 

que alunos que ingressam sem uma base teórica pré-estabelecida, advinda de sua criação e 

família que geralmente é disponível apenas para os alunos de colégios de ponta que 

frequentemente são privados e com mensalidades altas, têm dificuldades para se adaptar ao 

sistema do ensino superior. Isso dialoga com o conceito de capital cultural do sociólogo Pierre 

Bourdieu, o qual iremos explicar no capítulo 3. 

Em relação a carreira que iria ter, Raquel sempre gostou da ideia de ser professora, tanto 

é que quando ingressou na faculdade foi com o projeto de se graduar em licenciatura para 

lecionar História. Ela enxerga que essa vontade começou no Ensino Fundamental 2, quando ela 

já gostava da matéria, e no Ensino Médio que esse projeto acabou se concretizando.  

Apenas na universidade que ela foi apresentada a outras possibilidades de carreira 

através do curso, como de historiadora trabalhando em arquivos, museus, ou seguindo a carreira 

acadêmica.  Segundo ela os professores que teve na graduação geralmente direcionavam suas 

aulas para a área da pesquisa, onde ela observa isso também no baixo número de colegas de sua 

turma que se tornaram professores após se formarem. Ela sente que também acabou se 

desviando um pouco da docência durante a sua graduação, mas acabou fazendo a licenciatura, 

e ao final optou pelo plano original ao entrar na universidade, que era ser professora de História. 

Ela relata que tomou essa consciência durante o estágio obrigatório, onde a partir de sua 

experiência em sala de aula decidiu de vez seguir a linha da docência, enquanto muitos de seus 

colegas já estavam se preparando para ingressar no mestrado após a graduação5.  

Foi durante seu último ano da graduação, quando restava apenas finalizar a monografia 

para concluir o curso, que ela se inscreveu para ser professora no estado de São Paulo. Ao passar 

no concurso, foi para a atribuição de aula, onde ela escolheu a E.E. Prof. Dr. Geraldo de Campos 

Moreira localizada na Vila Cisper onde ela continua dando aulas até hoje, e é também onde, 

aos sábados, funciona o Cursinho Angela Davis da Rede Emancipa. 

 
5 Compartilhei com a Raquel sobre o ProfHistória, que é um mestrado profissional para professores de História. Ela considerou um caminho 

interessante após a sua graduação, mas como ela se formou em 2013 o programa estava apenas começando e ainda não existia na Unifesp. 
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Ela vê seu início de carreira como difícil, onde o estágio obrigatório e a faculdade 

ajudaram dando uma base teórica, mas que para ela se ver como uma professora demorou um 

certo tempo, mas foi algo com o qual ela se identificou e que gosta de fazer, e não se arrependeu 

de sua escolha. Raquel considera que não teve um choque de realidade por ter estudado durante 

o ensino básico em escolas públicas, portanto já conhecia a realidade que iria enfrentar agora 

como professora.  

Raquel percebeu que a primeira coisa que precisava fazer era estruturar suas aulas, saber 

qual linha iria seguir com seus alunos. Para isso ela buscou o que a fez se interessar pela matéria 

enquanto aluna. Buscou discutir em suas aulas o que é o saber histórico? O que é História? A 

partir disso buscar mostrar para os alunos que é uma matéria interessante que diz respeito a 

eles, que não precisa decorar, e sim entender os processos históricos. Ela afirma que é a sua 

busca eterna até hoje. 

No começo Raquel ficava muito insegura em relação a qual método utilizar, qual recorte 

fazer e o que ensinar em suas aulas. Hoje ela vê que já têm um direcionamento maior com a 

experiência que adquiriu, sabendo o que precisa passar para os seus alunos, e o que é importante 

para os seus alunos aprenderam não só pela questão de conteúdo, mas para as vidas deles. A 

partir disso, ela tenta construir uma relação com seus alunos, tomando como ponto de partida 

um outro olhar sobre a História, que não seja maçante e sistemático. Ela considera que seu 

método têm funcionado com os alunos, conseguindo cumprir ao menos o mínimo do que ela 

busca ensinar e mostrar à eles.  

Seu primeiro contato com os cursinhos populares ocorreu por voltar do ano de 2017. 

Ela conta que já havia ouvido falar desses cursinhos, mas por estar no início de sua carreira 

ainda não se via estabilizada para contribuir com esses projetos. Nessa época ela estava fazendo 

mestrado em educação na USP, e em uma de suas apresentações conheceu uma coordenadora 

da Rede Emancipa que tinha uma amiga em comum com ela. A partir da conversa com essa 

coordenadora, foi apresentado a ela o projeto do Cursinho Angela Davis, ao qual ela aceitou 

participar e é professora de História do cursinho desde então. 

Em relação a como prepara as suas aulas, Raquel afirma que por trabalhar no estado 

acaba se vendo obrigada pela direção a trabalhar com o material apostilado, mas tenta buscar 

outras bibliografias para complementá-lo, como textos, vídeos, videoclipes, memes etc., que 

possibilitem com que faça uma ligação entre o conteúdo apresentado e a realidade dos alunos. 
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Ela também afirma não se inspirar em nenhuma referência pedagógica específica para preparar 

suas aulas. 

 No que diz respeito aos saberes docentes que traz em suas aulas, ela busca sempre que 

sua abordagem dos assuntos parta da cultura e experiências de vida de seus alunos, que o 

conhecimento discutido em sala de aula não está separado da vivência dos seus alunos, e que a 

partir do que eles gostam, do que eles ouvem, do que eles assistem e do que eles leem é possível 

aprender sobre História, além das outras matérias do currículo. Porém, ela vê que consegue 

efetivamente realizar isso com mais sucesso nas aulas do cursinho, por ser um espaço de maior 

autonomia e liberdade, possibilitando ainda mais a construção dessa relação com seus alunos. 

 Por ela buscar em sua prática essa construção de relação com seus alunos, Raquel afirma 

que a pandemia praticamente impossibilitou isso. Ao perder essa convivência, ela afirma que: 

 

A gente não tem mais a experiência da sala, de estar lá, de sentar com os 

alunos, “Ah, tem um problema, vamos resolver esse problema?”. Então sentar 

todo mundo junto, discutir, conversar, dialogar é... do contato mesmo né! De 

um abraço, do olho no olho, então isso para mim que prego isso, prego essa 

experiência de me apropriar das vivências foi muito impactante. 

  

 A partir da necessidade de adotar o formato EAD durante a pandemia, ela sente que seu 

trabalho se tornou muito mais mecânico, e enxerga que têm se aproximado mais do que seria 

um ensino tradicional do que aquele que ela acredita, por ter dificultado a conversa, o olhar, o 

surgimento de perguntas e de conseguir puxar o assunto para aquilo que eles percebem ou 

sintam. 

 Por dar aula num colégio público ela afirma que apenas 5% dos alunos 

aproximadamente estão participando de fato das aulas. A evasão deles têm vários motivos: falta 

de acesso à internet, falta de motivação, necessidade de trabalhar, entre outros. 

 A partir da experiência negativa de 2020, buscou se preservar mais no ano de 2021. Ela 

vê na realidade daquele momento pouco horizonte de luta e de avanço, então busca fazer o 

melhor que pode dentro desse espaço que é fechado, restrito e com poucas possibilidades.  
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 Mesmo com esse cenário negativo no seu trabalho no Estado, ela sente que foi ainda 

pior no cursinho. Devido a pandemia não houve a aula inaugural, que é um dos momentos mais 

importantes na construção da relação entre os coordenadores, professores e alunos dos 

cursinhos. A partir disso eles buscaram diversas estruturas de trabalho como: 

 

(...) Aula online todos os dias, aula online aos sábados, só aula gravada né, 

meio que assíncrona assim, então assim, tentamos várias coisas. Drive, deixar 

publicado no YouTube, em grupos de WhatsApp né, mas a gente viu que não, 

não houve interação. Acho que de 100, 200 estudantes, acho que se 

inscreveram no começo do ano que chegou ao final foram 3, 4 que a gente 

tinha contato mesmo que prestaram, que a gente sabe que prestaram o Enem, 

conseguiram ingressar né, e tão agora hoje nas universidades. 

 

 

Ela conta que a experiência do cursinho no ano de 2021 infelizmente está sendo bastante 

semelhante à de 2020. 

Em relação as diferenças que ela enxerga entre suas aulas na escola e no cursinho, 

percebe que na escola ela é obrigada a atender a uma série de práticas pedagógicas, que algumas 

ela concorda e outras não, sendo assim um espaço muito mais restrito. Já no caso do cursinho, 

por ser um projeto coletivo, existe a possibilidade de construir práticas pedagógicas, propor 

outras dinâmicas, e espaços para a aula, outras possibilidades de diálogo e de prática, com 

muito mais liberdade e autonomia para estabelecer relações com os estudantes, ou seja, outra 

forma e método de passar o conteúdo de uma forma que não seja maçante, e que não haja uma 

burocracia que você seja obrigado a cumprir. Raquel vê no cursinho um espaço muito mais 

próximo do seu ideal de educação, por se tratar de um espaço coletivo, que é construído junto 

com os professores, e coletivamente organizado e pensado no que diz respeito à estrutura, aulas 

e turmas, enquanto na escola regular existe uma hierarquia mais explícita. Ela afirma buscar 

quebrar algumas lógicas da escola, mas vê que não é possível ir muito além, e no cursinho ela 

enxerga outras possibilidades, sendo possível, com determinados recursos e condições 

materiais, realizar.  

A Rede Emancipa foi a primeira experiência com movimentos sociais em que Raquel 

teve uma participação ativa. Antes disso havia tentado fazer parte do movimento negro da 
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Unifesp na época da graduação, mas conta que pelo fato do novo campus da universidade ser 

um espaço em construção na época, havia muitas questões e divergências entre os integrantes, 

e devido a demandas externas não conseguia participar das propostas e das reuniões, portanto 

ela não se integrou completamente, participando apenas por um curto período. 

Embora ela só tenha conhecido a Rede Emancipa em 2017, ela já tinha ouvido falar de 

outros cursinhos populares, principalmente o Cursinho Popular Pimentas Unifesp, onde a 

maioria dos integrantes são ligados a universidade, e o Cursinho Popular ACEPUSP, ligado a 

USP. 

No que diz respeito a relação da Rede Emancipa com os cursinhos da rede, Raquel vê 

questões e divergências a algumas propostas e ações que estão sendo feitas pela rede. Ela conta 

que como coordenadora participou apenas de algumas reuniões da coordenação estadual da 

rede, e que vê um espaço de política que não agrega todo mundo. Segundo ela: 

 

Não vejo problema em ser um espaço de discussão política, acho que precisa 

ser feito sim, mas eu acho que ainda é um grupo pequeno que articula, eu acho 

que ainda não tem uma noção tão coletiva assim, de abrir para outras 

propostas, outras visões, outros olhares e saber discutir. 

 

Segundo Raquel, ela se vê como parte do Cursinho Angela Davis, mas não da rede, pois 

considera que não se sente integrada as discussões, e que há falhas em relação a rede chamar as 

pessoas para se envolverem, chamar para ações e de incluírem essas pessoas nas ações. Ela vê 

que muitos professores ingressam e não conhecem a dinâmica das reuniões estaduais, a 

dinâmica da própria rede, o que que é proposto e o que é feito. 

Ela relata que houve uma tentativa de lançar um núcleo de cultura dentro do cursinho 

Angela Davis, e que eles fizeram isso estabelecendo parceria com alguns outros cursinhos da 

zona leste, como o cursinho de Queixadas. Além disso, participaram de algumas ações de 

solidariedade ativa com outros cursinhos da zona leste, como Carolina Maria de Jesus e o 

Martin Luther King. Segundo ela, houve diversas tentativas de fazer uma união dos cursinhos 

da zona leste, mas acabaram sendo frustradas, pois não conseguiram estabelecer uma ligação 

mais duradoura. Ela percebe uma deficiência da rede em acolher a todos, e conseguir construir 
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esses laços para integrar mais os cursinhos, mas identifica que também existem falhas dos 

cursinhos em relação a isso. 

Como solução ela propõe que os membros da direção estadual participem mais 

ativamente das ações dos cursinhos, por meio de uma construção conjunta. Ela dá como 

exemplo negativo a aula inaugural, em que a direção estadual designou uma pessoa para fazer 

uma fala em cada cursinho, quando na visão dela deveria partir dos cursinhos a decisão sobre 

as falas. Outro ponto seria a coordenação estadual se reunir com a coordenação de cada cursinho 

para saber como está o cursinho, as aulas, os estudantes e os professores, e a partir disso 

estabelecer como a coordenação estadual poderia contribuir para que realmente ela seja um 

organismo de articulação. 

Em relação ao motivo de se tornar professora voluntária, Raquel conta que desde que 

era pequena via que o ensino e o conhecimento deveria ser para todos, e que na escola particular 

ela já percebia a existência de uma barreira econômica para que isso ocorresse. A partir disso, 

ela escolheu lecionar na escola pública, e lá teve essa consciência de que o ensino tem que ser 

para todos, público, gratuito, e de qualidade. Sendo assim, acreditava que, em alguma medida, 

poderia contribuir para isso através do trabalho voluntário nos cursinhos. Segundo ela:  

 

Então eu queria fazer isso para outras pessoas que não tivessem acesso né, 

democratizar mesmo esse ensino, de levar o que eu conhecia né, o pouco que 

eu tenho na minha bagagem para outras pessoas e que isso talvez pudesse levar 

elas para além né, que elas vissem nisso um exemplo, uma forma de falar 

“Não, que legal professora. Eu vou, quero fazer também, eu quero ir mais 

além. Quero conhecer mais. Quero...”. Isso, vai e depois você volta e me 

ensina, que é isso, é uma troca. Então acho que esta filosofia do cursinho 

popular que me atraiu e o porquê eu quis colaborar mesmo. 

 

Raquel diz gostar muito de ensinar, e que vê o ensino como sua vocação, embora 

reconheça que isso é utilizado por alguns políticos procurando desvalidar algumas 

reivindicações dos professores. 

Antes de ser professora da Rede Emancipa, Raquel já havia realizado um outro trabalho 

voluntário, quando era adolescente, em um hospital para crianças com câncer. Ela conta que 
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gostaria de fazer parte de outros grupos voluntários por causas que ela acredita, mas que durante 

a pandemia isso se tornou cada vez mais difícil. 

Em relação a realizar alguma formação continuada, Raquel diz sentir muita falta disso 

no Estado, onde, segundo ela, os cursos de formação são precários e não tem contemplado seu 

interesse, que é estudar sobre o exercício da docência. Por esse motivo está cursando Pedagogia 

na USP, e isso está sendo um processo de formação, pois vê a faculdade de História mais focada 

na área da pesquisa e não na pedagogia. 

No que diz respeito a contribuição da Rede Emancipa para a sua formação, Raquel 

destaca principalmente a vivência que teve no cursinho, onde há um espaço democrático e de 

construção coletiva, onde ela viu que isso é possível, que funciona e que deve ser o ideal a se 

buscar. Ela contrapõe essa experiência a da escola estadual em que trabalha, onde é necessário 

atender a uma estrutura e uma hierarquia, que teoricamente se dá garantias de ser um espaço 

democrático, mas na prática não é.  

Como considerações finais, Raquel quis ressaltar a importância do lugar de fala que 

ocupa enquanto mulher negra, e que ela passa para seus alunos em sala de aula parte dessa 

experiência. Ela ressalta que se perceber nesse lugar foi muito determinante para a forma com 

que ensina e para pensar como abordar os assuntos na sala de aula, especialmente no cursinho, 

onde ela enxerga a possibilidade de trazer esses recortes que faz sem amarras. Ela enxerga o 

conhecimento histórico como importante para essa visão, colaborando para a sua identificação 

e identidade, e que seu trabalho pode trazer isso também para os seus alunos. 

 

 

2.3  PROFESSORA MARIA 

 

 Maria é uma mulher de 26 anos, formada em Gestão de Políticas Públicas, e deu aulas 

de História e Atualidades desde 2017 no Cursinho Popular Martin Luther King da Rede 

Emancipa, localizado no Jardim Romano na zona leste de São Paulo. Embora Maria não tenha 

graduação em História, consideramos importante fazer uma das entrevistas com alguém desse 

perfil, pois é comum dentro da Rede Emancipa existirem professores que dão aula de matérias 

para as quais não são licenciados, trazendo assim uma seleção de professores entrevistados mais 

condizentes com a realidade da rede. Nossa conversa ocorreu no dia 17 de maio de 2021. 
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 Maria nasceu no bairro Jardim Satélite na zona sul de São Paulo, o qual ela descreve 

como um bairro não-central. Na sua infância foi criada por sua mãe e por sua avó materna. Sua 

família era de uma classe socioeconomicamente vulnerável, e por isso conseguiu fazer seu 

ensino básico em colégios particulares a partir de bolsas escolares. 

 Sua infância foi marcada por estar sempre brincando na rua e jogando bola, inclusive 

realizando algumas peneiras com o desejo de virar jogadora. O fato de ser um bairro não-central 

trazia uma maior proximidade entre os moradores, e o baixo número de carros facilitava para 

que as crianças brincassem na rua sem que seus pais se preocupassem. 

 Maria conta que tem uma proximidade familiar muito grande com sua mãe e sua avó, e 

que na sua casa sempre houve um estímulo a educação muito forte. Ela diz ter tido uma boa 

relação com sua escola, que por ser localizada na rua onde morava, os professores e a diretora 

tinham uma relação próxima com a sua família, além de muitos dos alunos serem seus vizinhos 

com quem brincava. Ela compartilha que tem lembranças carinhosas dessa época, e justifica 

isso a partir do vínculo criado entre sua família, a escola e os seus colegas. 

 Quando questionada a respeito de haver alguma diferença ou afetá-la de alguma forma 

o fato de ser bolsista na escola, responde que, embora a literatura que já teve acesso coloque 

essa questão da estigmatização de alunos bolsistas como algo frequente, se vê como uma 

exceção, pois não relacionava a questão da situação socioeconômica de sua família com ser 

aluna bolsista. 

 Dentre os professores da escola, a que mais a marcou foi a professora de História e 

Geografia, que passou a dar aula para ela a partir da 7ª série. Maria diz que, ao trazer 

questionamentos e discussões para a sala de aula aos quais ela e seus colegas não tinham contato 

com a professora anterior, os alunos começaram a manifestar suas inquietações na sala de aula.  

 Embora Maria fosse incentivada a ser uma boa aluna pela sua mãe e sua avó, ela conta 

que essa professora foi quem a incentivou a buscar fazer uma faculdade após o colégio, o que, 

por ela ser nova e pela sua condição socioeconômica, não parecia algo possível, não sendo isso 

um assunto discutido em sua casa. A partir do contato com essa professora, Maria sente que 

passou a ter uma visão mais crítica sobre a sociedade e de ter uma perspectiva de cursar o 

Ensino Superior. Até hoje elas mantêm uma relação de amizade, e ela continua sendo um 

referencial pedagógico para ela. 
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 Maria também vincula à essa professora sua escolha por cursar a faculdade de Gestão 

de Políticas Públicas devido aos questionamentos políticos e da leitura crítica que ela trazia em 

suas aulas, fazendo com que ela buscasse discutir política com mais profundidade. Inicialmente 

suas opções de curso eram Direito, História e Jornalismo, e ela conta que ainda não sabia da 

possibilidade de cursar Gestão de Políticas Públicas. Apenas no cursinho particular que ela 

estudou como bolsista foi saber da existência desse curso, com o qual ela se identificou e 

resolveu fazer o vestibular da USP, e foi aprovada.  

 Já dentro da faculdade, Maria conta que tinha vontade de dar vazão ao conhecimento 

que havia acumulado na escola e no cursinho para passar no vestibular. Como ela mesma coloca 

“Eu preciso transformar isso de entre aspas em algo para além de mim, algo público, algo que 

vale além do “passei no vestibular”.  

 A partir disso ela começou a pesquisar na internet por cursinhos populares e acabou se 

deparando com a Rede Emancipa. Ao se inscrever no site, foi chamada para uma formação da 

rede, onde aceitou ser professora de História no Cursinho Martin Luther King, localizado no 

Jardim Romano. 

 Ela conta que decidiu lecionar História por ser a disciplina com a qual ela tinha mais 

facilidade, inclusive se lembrando de que na escola em que estudou havia um ranking dos 

alunos, e essa era a matéria em que ela se sobressaía aos demais. A partir de sua experiência 

como professora, também acabou assumindo o cargo de coordenadora do cursinho. 

 No ano de 2017, Maria teve sua primeira experiência como professora. Ela conta que 

entrou no cursinho com uma expectativa de passar seu conhecimento adquirido na escola e no 

cursinho para os seus alunos, mas acabou havendo uma dinâmica de troca entre ela e eles. 

Segundo ela a influência de Paulo Freire dentro da Rede Emancipa acabou desconstruindo a 

visão hierárquica que tinha entre professores e alunos na sala de aula. 

 Quando se tornou professora de História, Maria conta que não sabia por onde começar 

a preparar uma aula, e que não tinha conhecimento de pedagogia. Para isso, entrou em contato 

com a sua antiga professora de História, que na época estava testando novas metodologias de 

ensino, onde a partir de uma pergunta se formavam pequenos grupos de alunos que discutiriam 

a questão apresentada, para incentivar a interatividade entre eles. A partir desse conhecimento 

pedagógico trazido pela sua antiga professora e da sua experiência como estudante foi que ela 

estruturou suas primeiras aulas. 
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 Conforme foi tendo mais tempo como professora da Rede Emancipa, Maria passou a ter 

contato com o pensamento de Paulo Freire, autor que ela nunca havia lido antes. A partir das 

suas leituras ela foi buscando cada vez mais colocar em prática seus ensinamentos em suas 

aulas, buscando uma maior horizontalidade com seus alunos e tratá-los como sujeitos 

autônomos. De acordo com Maria: 

 

(...) eu costumava muito trazer minha, não só na minha fala mas na forma 

como que eu me colocava para os estudantes, deles se desenvolveram, de eles 

se verem ali como um sujeito é, que tem um papel importante, que tem uma 

incidência importante, não só ali na sala de aula como pra fora dela, com quem 

eles falam, como que eles se colocam e... dessa construção coletiva do saber, 

que às vezes parece muito no campo teórico, mas quando a gente tá na sala de 

aula a gente consegue ver que isso de fato funciona. Acho que todo mundo ali 

tem essa, consegue se colocar, tem essa capacidade de falar, todo mundo tem 

um conhecimento de si, e é muito legal quando a gente tá construindo isso em 

rede, cada um vai se colocando, cada um vai trazendo um pouquinho que tem 

da sua vivência, eu acho que essa é uma parte também que eu que eu fui 

aprendendo. 

 

Em relação às principais diferenças que vê entre as aulas que teve enquanto aluna, e as 

aulas do cursinho, é a questão dos espaços para debate que existem dentro dos cursinhos da 

rede. Segundo ela o ensino tradicional apresenta uma estrutura mais hierarquizada entre os 

professores e seus alunos, onde ela achava que sua opinião como estudante não era válida, visão 

essa que passou a desconstruir ao se tornar professora, onde tudo que o estudante traz nas aulas 

têm valor para ela, sendo fundamental que ela realize o acolhimento de seus alunos, e por 

consequência levando a uma maior participação deles nas aulas. 

Porém, Maria vê que, por não ter feito uma graduação mais específica da área de 

docência de História, falta um aprofundamento em determinadas assuntos da matéria, além de 

uma ausência de contato com metodologias pedagógicas. Ela buscou suprir essa ausência 

através de conversas com outros professores e com leituras da área, mas enxerga que teria um 

desempenho melhor pedagogicamente caso tivesse feito uma graduação na área. 
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No que se refere ao impacto da pandemia em sua prática enquanto professora, Maria 

sente que o formado EAD não funcionou no cursinho. Em decorrência da pandemia e 

necessidade de suspensão de atividades presenciais (mudei essa parte porque acho esquisito 

colocar pandemia como data, mas posso estar brisando) os professores experimentaram 

atividades síncronas e assíncronas com os alunos, porém nenhuma delas deu certo. Ela conta 

que preparou um material que contextualizava o conteúdo e provocava discussões através de 

diversas mídias, como materiais escritos, vídeos e áudios, buscando despertar o interesse deles 

para que acessassem os materiais. Porém, esse formato acabou não funcionando no cursinho 

com nenhum professor, levando a uma frustração grande tanto dos professores quanto dos 

alunos. Como não foi possível estabelecer um diálogo entre os professores e alunos, o cursinho 

acabou parando organicamente, os professores pararam de mandar os materiais e os alunos não 

cobravam. 

Os coordenadores e professores do Cursinho Martin Luther King acabaram 

concentrando suas forças nas campanhas de solidariedade ativa promovidas pela Rede 

Emancipa durante o período mais grave da pandemia. Atendendo às famílias que moravam 

próximas ao cursinho, eles se articularam para conseguir doações, fazer entregas, produzir 

material como um pequeno manual para entregar para as pessoas que recebiam a doação, 

explicando que a campanha não era uma doação aleatória, mas sim uma ação política vinculada 

a Rede Emancipa. Para Maria, foi um dos únicos momentos em que foi construída uma relação 

mais próxima entre os coordenadores e os professores, e ela vê como o ponto mais forte do 

cursinho naquele ano. 

Em 2021 eles tentaram retomar as aulas assíncronas, mas sem sucesso, o que acabou 

levando os coordenadores e professores a decidirem fechar o cursinho. 

A Rede Emancipa foi o primeiro e único movimento social que Maria fez parte. Ela 

conta que seu primeiro contato com a rede foi complicado, pois não entendia a importância de 

trazer a política para a sala de aula. Hoje ela reconhece a contradição de esse ser o momento 

das aulas que mais a interessava na escola, mas na época ela via o conteúdo como mais 

importante, além da necessidade de discutir o ENEM e demais vestibulares com os alunos. 

Segundo Maria, demorou para ter a “virada de chave” de que a Rede Emancipa tem uma política 

por trás, que é maior do que apenas a entrada do estudante na faculdade. Para ela, foi um 

processo longo até chegar nesse entendimento: 
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Mas depois quando eu de fato percebo, quando aquilo me toca, aí muda 

totalmente a forma não só com como eu me coloco na sala de aula, mas como 

eu vou lidando com outras questões, então isso vai se ampliando também na 

forma como eu me relaciono tanto no trabalho, quanto na academia, tanto 

enfim, todo o espaço social da minha vida. 

 

 Maria coloca como parte fundamental desse processo a discussão sobre a conjuntura 

que ocorre no início de todas as reuniões da coordenação estadual da rede. Ela conta que no 

início era contra e considerava uma perda de tempo perder aproximadamente um terço do tempo 

das reuniões com essa discussão. Porém, segundo ela: 

 

Quando eu começo a ver importância desse momento de conjuntura, quando 

eu começo a ver falas que vão ali ao encontro do que eu penso, não só que 

divergem do que até então eu pensava, que eu tinha uma lógica muito mais 

reformista de pensar política, quando eu começo a ver que outras, outras 

possibilidades são, são capazes de acontecer, aí eu tenho essa virada de chave 

também. 

 

 Maria entrou na rede como professora de História do Cursinho Martin Luther King, e 

após cerca de um ano e meio no cursinho se tornou coordenadora do cursinho. Ao se tornar 

coordenadora, passou a integrar também a coordenação estadual na rede, e no fim de 2020 

entrou para a coordenação executiva, onde ficou até abril de 2021. Atualmente Maria afirma 

estar um pouco desconectada das coordenações executiva e estadual. Ela dá como motivos 

questões como a pandemia, demandas pessoais e um novo emprego. 

 Em relação a formação continuada que faz atualmente na área pedagógica, o mais 

próximo que ela vê disso é seu trabalho em uma fundação empresarial que tem o foco em 

educação. Uma de suas demandas é fazer leituras voltadas à educação, mas vê isso como algo 

raso em questão de formação. 

 No que se refere a contribuição da Rede Emancipa para a sua formação, Maria considera 

que ter feito parte da rede já é uma formação continuada em política. Ela vê uma importância 
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fundamental nas reuniões semanais da coordenação executiva e nas reuniões mensais da 

coordenação estadual, que segundo ela: 

 

Me fizeram rever meu posicionamento político, como eu comentei de que eu 

tava numa ótica muito mais reformista antes de, até entrar na rede, e aí quando 

eu passo a estar nesses ambiente, principalmente da coordenação estadual em 

que eu vejo mais pessoas vindo de origens similares as minhas, pessoas 

parecidas comigo fisicamente falando, então eu começo a ter acesso a outros 

tipos de referência, outros tipos de bibliografia mesmo, outro tipo de leitura 

de mundo que até então não... não sei se não chegavam, mas que eu não dava 

abertura para que chegasse, e aí a rede vai se formando esse espaço em que eu 

tenho um vínculo social, em que eu faço muitos amigos, em que eu consigo 

me formar também politicamente. 

 

Em relação ao que chama de visão reformista, ela se definia assim por não conseguir 

acreditar em mudanças mais sistemáticas. Segundo ela, essa visão que tinha se deve 

principalmente à sua graduação, onde majoritariamente os professores têm uma visão 

reformista, de pequenas mudanças. Para ela faltariam na área de formação em políticas públicas 

professores por exemplo marxistas, que vissem a possibilidade de mudanças estruturais, que 

ela conta que passou a enxergar como possíveis a partir do seu contato com a rede. 

  

 

2.4 PROFESSOR LÁZARO 

 

 

 Lázaro tem 44 anos e é professor de História na rede estadual de São Paulo no Cursinho 

Mirna Elisa Bonazzi da Rede Emancipa, localizado no Taboão da Serra, município próximo a 

cidade de São Paulo. O cursinho anteriormente se chamava Cursinho Dandara dos Palmares, 

mas após a morte de Mirna, que trabalhava na diretoria de ensino e que havia ajudado a fundar 

o cursinho, resolveram mudar o nome em sua homenagem. Nós conversamos no dia 16 de junho 

de 2021.  
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 Já no começo de nossa conversa ele afirma que sua história de infância é dramática. Ele 

vem de uma família nordestina, parte do Ceará e parte do Piauí. Eles vieram para São Paulo nas 

décadas de 60 e 70, no contexto da migração interna, em que muitos nordestinos vieram para a 

cidade procurar melhores condições de trabalho e vida. Ele tem um irmão e uma irmã, e todos 

nasceram em São Paulo. 

 Ele conta que sua família não encontrou a melhoria de vida esperada em São Paulo, e 

quando era criança eles voltaram para o Nordeste, indo morar no estado do Maranhão por alguns 

anos, e depois para o Ceará, onde ficaram por muitos anos na região da Serra da Ibiapaba. 

 Segundo ele, seus pais não se davam bem. Ele costuma dizer que seu pai e sua mãe não 

nasceram para ser pai e nem mãe dele e de seus irmãos naquele momento. Seu pai abandonou 

os filhos e sua mãe foi embora morar com outro homem com quem tinha um caso, e deixou os 

filhos com a avó materna, sem entrar em contato com eles durante muitos anos. 

 A região onde moravam era muito pobre. Ele lembra que ao ler o livro “Vidas Secas” 

de Graciliano Ramos, enxergou muitas semelhanças entre sua realidade e a dos personagens, 

sem chegar ao mesmo extremo do livro. Eles tinham uma refeição diária e geralmente um 

biscoito antes de dormir para “não ficar com a barriga vazia”. 

 Já sua família por parte de pai era mais abastada. Sua avó paterna morava em São Paulo 

e seu bisavô era dono de um engenho. Devido a uma disputa por quem herdaria as terras do 

bisavô na região em que moravam, sua avó foi até o Ceará, e quando estava lá colocou ele e 

seus irmãos para adoção. Ele conta que seus irmãos não queriam ir, e seu irmão lutou tanto que 

conseguiu ficar. Já sua irmã foi adotada, e ele só voltou a ter contato com ela quatro anos depois. 

Já ele subiu no carro porque queria buscar uma nova realidade. Chegando lá, percebeu que 

havia sido adotado para ser um trabalhador braçal na roça, e se recusando a fazer isso acabou 

sendo devolvido. Essa separação com sua irmã acabou distanciando os dois, sendo bem mais 

próximo de seu irmão atualmente, embora todos morem próximos. 

 Ele foi matriculado na escola pública da região apenas com 11 anos no ano de 1989, e 

esse atraso repercutiu em toda a sua formação. Apesar disso, lembra que isso não o fez se sentir 

diferente naquele contexto, pois era comum as crianças da região serem matriculadas mais 

velhas na escola. 

 Após a morte do seu pai em 1994, Lázaro veio para São Paulo com 17 anos para 

trabalhar e terminar o ensino escolar. Chegando aqui, buscou se matricular nas escolas, mas 
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sem informação e ajuda não conseguiu, mas reconhece que não procurou ajuda também. No 

terceiro ano que estava em São Paulo conseguiu se matricular na Escola Estadual Godofredo 

Furtado, no bairro de Pinheiros, para cursar a 6ª série. Como trabalhava no período da manhã, 

estudou até o 2º ano do Ensino Médio no período da noite, pois nessa época o Fundamental 2 

também possuía aulas noturnas.  

Ele buscou fazer um supletivo, mas não conseguiu devido aos horários nos quais ele 

trabalhava, e a distância que era grande para a escola. Ele também se recorda que achava que 

iria aprender mais no ensino “normal”, mas hoje considera isso um erro, não recomendando 

isso para ninguém. Segundo ele “O importante é o certificado, se você quiser estudar depois 

você corre atrás”. 

 Lázaro se formou quando tinha de 23 para 24 anos de idade, mas sem perspectiva de 

cursar o ensino superior. Ele diz que na época nem sabia da existência de universidades 

públicas. Ele foi descobrir sobre elas porque trabalhava no estoque de uma loja na Oscar Freire, 

famosa rua de lojas de marca em São Paulo, onde as pessoas pertenciam a esse mundo que ele 

não tinha acesso. Foi quando ele decidiu que iria fazer faculdade em uma universidade pública. 

Segundo ele: 

 

Eu tinha aquele modelo ainda até que a gente luta tanto hoje pra tirar da cabeça 

dos moleque lá no cursinho e na escola também né? Que chegar 25, 24 anos 

você não tem que estar formado, não tem que estar porra nenhuma né, isso é 

um ideal que a gente sabe que não é, que é para poucos né. 

 

 Sabendo que com o ensino que teve na escola ele não conseguiria passar nos vestibulares 

das universidades públicas, ele teve que esperar dois anos para estar em um contexto econômico 

favorável para pagar um cursinho pré-vestibular. 

 Nessa época ele morava no bairro do Butantã que fica na zona oeste de São Paulo, 

próximo a um cursinho privado chamado Prove no qual ele se matriculou, mas teve que mudar 

para Taboão da Serra onde mora até hoje, já que era mais barato e assim teria condições de 

pagar o cursinho. Ele estudou durante quatro anos nesse cursinho, tentando sempre passar no 

vestibular da USP, já que era próxima de onde morava, mas sem sucesso. A partir daí começou 

a pensar na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) como uma alternativa, mas, por ser 
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em Guarulhos a distância era maior, levando três horas para chegar à universidade. Prestou o 

vestibular da Unifesp e conseguiu ser aprovado para o curso de licenciatura em História, e foi 

o primeiro da família a entrar em uma universidade pública, algo frequente entre os alunos da 

Rede Emancipa. 

 Em relação ao que o atraia na matéria de História para escolher cursar essa faculdade, 

ele conta que gostava de assistir os filmes com temática bíblica que passavam na época da 

Páscoa, e depois pegava a Bíblia da avó para ver se condizia com o que era contado no filme. 

A partir disso, foi se interessando cada vez mais pelo aspecto histórico da Bíblia, e outra grande 

influência foram as HQs, onde muitas das histórias se passavam em períodos passados, além de 

seu interesse por mitologias. 

 Mas em relação a matéria de História na escola ele afirma não se lembrar muito de suas 

aulas. Diz até lembrar de seus professores de História, mas nenhum deles foi marcante, não 

tendo decidido se tornar professor por causa deles. Depois ele se recorda de dois professores de 

História que o marcaram no Cursinho Aprove, mas mesmo assim ele vê seu interesse mais 

ligado aos produtos culturais que consumia, como as HQs e os filmes com temática histórica 

que assistia. Outro ponto que o interessava em História era uma busca pelo que realmente foi o 

passado a partir de uma visão científica, e não da visão religiosa de suas avós. 

 Lázaro entrou na Unifesp no campus de Guarulhos em 2009 e se formou em 2013. Ele 

recorda que perdeu seu emprego no 2º semestre devido as suas faltas, mesmo tendo apresentado 

atestados médicos. Ele reconhece que parte do que o levou a ser demitido foram também as 

demandas da faculdade, mas diz não se arrepender porque considera que aprendeu muito lá, 

como por exemplo a fazer pesquisa e a usar fontes. Outro ponto da Unifesp que ele recorda de 

maneira positiva é o campus em Guarulhos no qual estudou. Ele afirma ter gostado de se tratar 

de um campus menor onde era possível conhecer melhor as pessoas que o frequentava, tanto é 

que desistiu de fazer a prova de transferência para a USP, como era seu plano. 

 Ele conta que passou a sentir a diferença da sua idade para os demais alunos a partir da 

graduação. Mesmo fazendo parte de uma turma bastante diversa em relação a faixa etária, com 

alunos entre 17 e 60 anos aproximadamente, ele passou a se cobrar por estar com 24 para 25 

anos e estar apenas ingressando na graduação. Ele fala que foi um processo até entender que o 

fato de ele ter entrado mais velho na universidade não foi necessariamente culpa sua, e que o 

fato de terem alunos em sua classe com 17 anos não quer dizer que ele também precisasse ter. 
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Ele dá como outro exemplo o fato de terem colegas seus que estão fazendo doutorado, mas que 

ele aprendeu a lidar com essa questão de se comparar aos outros com o tempo. 

 Outro ponto que o incomodou foi a diferença financeira entre ele e seus colegas. Ele diz 

nunca ter se sentido inferiorizado por nenhum deles no “plano das ideias”, mas conta que nas 

férias tinham colegas que viajavam para a Europa, enquanto ele geralmente viajava para o 

interior de São Paulo.  

 Pouco tempo após se formar, Lázaro foi aprovado no concurso do estado para o cargo 

de professor de História, que ocupa até o momento da entrevista. Ele diz sentir falta de ter tempo 

para estudar, algo que se tornou difícil com todas as demandas da escola em que trabalha, 

principalmente questões burocráticas. Ele conta que parou de comprar livros e frequentar a feira 

de livros da USP, como fazia na sua época de graduação. 

Lázaro revela que pretende fazer mestrado um dia, principalmente para melhorar seu 

salário. Ele conta que tentou entrar no ProfHistória mas não conseguiu, porém, mesmo que 

passasse, não sabe se conseguiria cursar devido a necessidade de assistir as aulas às terças e 

quintas em período integral. Conto para ele que tiveram professores da rede pública que foram 

meus colegas, e que conseguiram fazer parte das matérias no ano seguinte devido à falta de 

disponibilidade como ele.  

Em relação ao que o levou a ser professor, Lázaro afirma que não tinha isso como plano 

quando entrou na faculdade de História. Hoje ele diz não se ver trabalhando com algo que não 

seja na área da educação. Mas antes, ao fazer as matérias eletivas sobre patrimônio, ele ficou 

com vontade de trabalhar com pesquisa, chegando até a fazer um curso de restauração de 

documentos e acervos pagos pela Unifesp. Inclusive lembra que teve uma oportunidade de 

trabalhar recebendo bolsa da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo), mas não deu certo por questões burocráticas. Outra opção de carreira na área que 

considerou foi trabalhar em museus, na parte de restauração, ou no setor educativo. Mas após 

se formar ele diz que uma coisa foi levando a outra e se tornou professor.  

Hoje ele vê como influência para ter escolhido essa carreira o fato de ter entrado na 

escola mais tarde, o que o levou a ser o aluno mais velho da classe, e que muitas vezes acabava 

tendo a função de ajudar os outros alunos com as lições, além de ser frequentemente escolhido 

como monitor da sala.  
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Na faculdade ele foi monitor também, no ano de 2010, desempenhando um papel 

parecido com o que tinha na escola. Lázaro diz gostar de fazer esse papel, já que considera que 

o conhecimento é feito para ser passado para a frente, e quando surgiu o concurso do Estado 

viu uma oportunidade de emprego, já que estava desempregado na época. Acabou optando por 

trabalhar em uma escola em Taboão da Serra, próxima de onde morava. 

Atualmente Lázaro diz não se arrepender de sua escolha, e que gosta muito do que faz: 

 

Cara eu curto pra caralho velho, assim de verdade viu. Já me chamaram para 

a coordenação da escola, não quis ir porque ia ficar fora da sala de aula, sabe, 

então assim eu acho que pode ser uma cagada também do ponto de vista 

profissional né, mas lidar com o professor na escola pública cara é muito 

complicado José, nossa eu comecei a passar raiva, mano! Demais, demais, 

demais mesmo. 

 

Em relação as suas primeiras experiências como professor, Lázaro conta que antes tinha 

medo de lecionar. Suas primeiras experiências em sala de aula foram nos três semestres de 

licenciatura da graduação onde faziam o estágio obrigatório em sala de aula. Ele conta que, na 

Unifesp, no 1º semestre, o aluno poderia escolher realizá-lo onde desejasse, mas que no 2º e 3º 

eram obrigados a fazê-lo em Guarulhos. 

 Sua primeira experiência de fato lecionando foi no Estado como professor eventual 

(categoria O) no período noturno. Ele conta que passou no concurso para a categoria em 2014, 

e defende que deveria haver uma lei para que todos os professores que se formaram em 

universidades públicas fossem obrigados a fazer um estágio de dois anos para retribuir o 

investimento em sua formação para a sociedade.  

Refletindo sobre o começo de sua carreira, se percebe autoritário no início. Segundo ele: 

 

Quando eu entrei na sala de aula cara, primeira vez eu agi com um certo 

autoritarismo né, porque... depois que eu vi, eu batia porta fazia a maior cena 

tá ligado? Hoje não, os moleque pula na minha costa, virou outra coisa né.  

Mas cara, assim é, é muito é muito gratificante né pra se você gosta de fazer a 

coisa sabe. 
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 Embora por essa fala Lázaro demonstre gostar de seu trabalho, também pensa em 

procurar emprego em uma escola privada. Ele vê uma dificuldade grande em trabalhar no 

Estado, sente que o ambiente é desmotivador, além da questão financeira.  

 No que diz respeito a como monta suas aulas, Lázaro conta que busca construir suas 

aulas a partir de textos (principalmente os que leu na faculdade, os quais ele guarda até hoje), 

no conteúdo do livro didático, e que ultimamente ele tem recorrido bastante a videoaulas do 

YouTube, nas quais ele seleciona a que acha mais interessante para a classe, e usa como suporte 

para ir comentando em cima durante a explicação, ou, como ele coloca, manuseando os saberes 

acadêmicos enquanto os alunos vão interagindo. Ele diz que além de facilitar seu trabalho na 

hora de montar a aula, ele também procura mostrar aos alunos canais e referências confiáveis 

os quais eles podem utilizar para estudar.  

 Em relação as suas referências pedagógicas, Lázaro cita os pensadores Paulo Freire e 

Edgar Morin. Ele conta que seus pensamentos já estão tão entranhados em suas aulas que ele 

os cita sem nem perceber. Ele nota isso na maneira em que conduz as aulas, onde ele procura 

partir do conhecimento prévio e visões de mundo dos discentes, para trabalhar o conteúdo da 

aula. Ele dá como exemplo uma aula online sobre Idade Média que ele havia dado naquele dia, 

em que os alunos notaram o seu gato preto e falaram que já tinham ouvido dizer que eles davam 

azar, e ele conectou esse conhecimento à aula que estava dando, pra falar de como a origem 

desse pensamento se deu na própria Idade Média.  

 Em relação aos saberes que poderiam diferenciá-lo dos professores do chamado ensino 

oficial, Lázaro traz uma discussão que havia ocorrido no dia anterior na sua ATPC (Aula de 

Trabalho Pedagógico Coletivo). Ele conta que estava ocorrendo uma discussão sobre 

metodologias de ensino, e ele argumentou que achava a metodologia importante, mas que não 

bastava apenas o conhecimento técnico, mas da história pessoal de cada professora e professor 

para como lidar com os alunos. Ele resgata que por ter entrado mais tarde na escola, ele 

conviveu com pessoas mais novas do que ele, tendo uma influência muito grande inclusive na 

idade de seus amigos até hoje, que ele conta serem quase todos mais novos que ele, entre sete 

e dez anos. Isso para ele o teria ajudado a se relacionar com os alunos, mesmo com sua diferença 

de idade para eles. É interessante também notar que embora ele seja o professor mais velho 

entrevistado ele se comunica de uma maneira e com termos mais jovens, demonstrando uma 

maior proximidade com essa faixa etária. 
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 No que diz respeito a diferença de relação que tem com os alunos do Estado e os da 

Rede Emancipa, ele diz sentir uma identificação maior com os alunos do cursinho devido a sua 

vontade de estar ali, e não por obrigação, como frequentemente acontece no ensino tradicional. 

Ele conta que os estudantes do cursinho dizem se sentir bem por estar naquele espaço, o que 

para ele é igual para os professores. Ele utiliza o termo “militância” para o seu trabalho no 

cursinho, diferenciando da experiência que tem ao dar aula no Estado. Lázaro compartilha que 

já estava pensando em fazer um trabalho voluntário anteriormente, principalmente porque era 

a época em que estava ocorrendo a ocupação das escolas de São Paulo pelos secundaristas, que 

tinham o objetivo de protestar contra a reorganização do ensino público paulista proposta pelo 

governador Geraldo Alckmin em 2015. Quando Lázaro descobriu seria inaugurado um cursinho 

da Rede Emancipa na escola onde trabalhava, viu uma oportunidade de realizar um trabalho 

que, de fato, faria diferença, embora reconheça que ela seja pequena comparado a todo o 

sistema.  

 Porém, segundo ele, não pensou em ser professor para ser militante, mas reconhece que 

a pessoa pode ser militante sem nem perceber. Ele recorda de que quando começou a votar foi 

na época do governo Collor, com o qual ele nunca se identificou, e quando começou a votar 

sempre escolheu partidos de esquerda. Ele já tinha essa predisposição, mas sente que a partir 

do momento que passou a fazer parte do cursinho, isso se intensificou. Algo que o incomoda é 

enxergar na Rede uma cobrança para os professores se engajarem politicamente, inclusive indo 

à manifestações de rua. Ele sente que isso acabou afastando professores que não estavam 

dispostos a isso. Ele conta que: 

 

Eu falei “olha tem várias formas de você poder cooperar com a luta né, e 

militar não é só estar na frente na rua né”. Eu acho que quando um professor, 

uma pessoa sai de sua casa, cede ali duas, três horas por dia, aliás por final de 

semana que ela aparece lá, é uma forma de fazer uma diferença ali também, 

saca? 
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 Outro ponto que Lázaro destaca de porque não se vê como um militante mais radical é 

porque enxerga um niilismo6 muito forte dentro de si, e vê nisso a contradição em ser professor 

voluntário de um cursinho popular, porém enxerga que só o fato de estar no cursinho quase 

todo sábado para dar aula e ajudar na coordenação já é uma grande militância.  

 Lázaro vê uma grande diferença entre os alunos do cursinho para seus alunos do Estado, 

mesmo eles sendo em sua maioria alunos do Estado também. Ele conta que há um comentário 

recorrente entre os professores do Estado, em que eles dizem que acabam dando realmente aula 

para cerca de 5 alunos de cada turma, e Lázaro vê que os alunos do Emancipa geralmente saem 

desses grupos. Ele percebe que geralmente esses alunos possuem uma base familiar mais sólida, 

e que recebem um apoio pelo menos material para terem condições de estudar, o que faz uma 

enorme diferença. Isso está presente até na reação dos alunos quando ele entra na sala de aula. 

Enquanto no Estado ele conta gastar cerca de um terço do tempo para que eles sentem e fiquem 

em silêncio para que a aula comece, no cursinho ele entra na sala e os alunos já estão 

organizados para que se inicie a aula prontamente.  

 No que diz respeito ao impacto da pandemia em sua prática docente, para ele afetou 

muito e continuava afetando. Ele conta que a inscrição de 2021 caiu muito em relação a de 

2020, quando chegaram a ter mais de 1.200 alunos inscritos antes da pandemia. Ele conta que 

no momento de nossa conversa eles estavam mantendo um grupo de WhatsApp com cerca de 

130 alunos, dos quais ele acha que cerca de 80 ou 90 são alunos de 2020. Em 2020 eles 

buscaram fazer aulas online temáticas, mas poucos alunos entraram para assistir. Um dos erros 

que ele vê é que não houve um momento de apresentação para os alunos, pois a aula inaugural 

teve que ser cancelada devido a pandemia, e não houve esse momento também de maneira 

online, o que dificultou que se criasse um vínculo entre alunos, professores e coordenadores. 

Eles criaram um canal de YouTube do cursinho para deixar as aulas ao vivo, mas ultimamente 

eles estavam deixando as aulas gravadas disponíveis pelo Google Drive. No momento da 

conversa os professores do cursinho poderiam escolher entre disponibilizar as aulas gravadas 

ou fazer um plantão aos sábados, onde nos horários determinados os alunos poderiam tirar 

dúvidas. Lázaro conta que foi a solução que encontraram porque alguns professores não se 

sentiam preparados para produzir as aulas gravadas. Os professores do cursinho também se 

colocam a disposição para responder as dúvidas dos alunos em outros horários através de 

 
6 Niilismo é uma doutrina filosófica que indica pessimismo e ceticismo extremos perante a realidade ou valores 
humanos. Num sentido amplo, o niilismo consiste numa atitude de negação ou descrença absoluta em relação 
a princípios, sejam eles religiosos, morais, políticos ou sociais. 
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mensagens, mas, para Lázaro, devido a timidez dos alunos, raramente acontecia isso. Outro 

elemento que ele vê é que para os alunos terem dúvidas eles precisariam estar estudando, e eles 

não conseguem saber até que ponto isso estava ocorrendo. Ele compara isso com o seu primeiro 

ano como aluno do Cursinho Aprove, onde o que era para ser uma revisão da matéria acabou 

para ele sendo uma apresentação, e só a partir do 2º ano cursando que ele começou a saber as 

dúvidas que ele precisava tirar com os professores.  

 Embora tenha havido todas essas dificuldades, ele considera que os alunos do Estado 

foram muito mais prejudicados. Um dos principais motivos é a idade dos alunos, pois ele tem 

diversos alunos do 7º ano que estão ainda no processo de alfabetização. Ele conta que na aula 

online que havia dado naquele dia para os 7os anos, dos 120 alunos apenas 24 estavam 

presentes. Para entender por que estava ocorrendo isso, a escola fez uma pesquisa com os pais, 

e descobriram que a maioria dos alunos têm acesso a internet, mas por diversos motivos não 

entravam nas aulas.  

 Antes da Rede Emancipa, Lázaro afirma que só havia tido uma tentativa que considera 

fracassada de fazer parte de um movimento social, por volta de 2003, no MSTC (Movimento 

Sem-Teto do Centro), onde chegou a participar de algumas reuniões e fazer parte da ocupação 

de um prédio na Praça da República, mas não conseguiu permanecer. Lázaro conta que 

conheceu a Rede Emancipa durante a graduação, mas só de ouvir falar do cursinho da rede que 

havia no Grajaú, bairro da zona sul de São Paulo. Seu primeiro contato de fato foi quando o 

cursinho foi inaugurado na escola em que trabalha. 

 No que diz respeito a sua relação com a Rede Emancipa e com os outros cursinhos da 

rede, Lázaro diz que, em geral, os coordenadores do cursinho que trabalha se sentem um pouco 

isolados. Ele conta que chegou a participar de algumas das reuniões da Coordenação Estadual, 

mas que acha que a organização da rede não favorece o contato entre cursinhos.  

 Outro ponto que o tem incomodado na rede é a proximidade que vê entre ela e o PSOL 

(Partido Socialismo e Liberdade). Segundo ele, é necessário o cursinho também ter uma ligação 

com a política profissional, mas vê que isso pode acabar sendo prejudicial, quando por exemplo 

as campanhas partidárias acabam fazendo parte da dinâmica das aulas. Para ele, isso pode 

acabar alienando alunos do cursinho de outras vertentes ideológicas, e conta que tiveram 

dificuldades para manter o cursinho na escola devido à proximidade do diretor com o PT 

(Partido dos Trabalhadores). 
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 Em relação ao porquê escolheu dar aulas de maneira voluntária, ele conta que se eu 

fizesse essa pergunta quatro anos antes, responderia que é a forma dele retribuir para a 

sociedade sua formação em uma universidade pública, e que agora ele já poderia “se prostituir 

para o capital”, o que é algo que ele não descarta para o seu futuro. Mas hoje, após sua 

experiência no cursinho, ele sente vontade de estar ali, onde ele sente uma liberdade maior 

como professor e até como pessoa por não estar preso as regras escolares, embora ele diga que 

as aulas dele na escola são praticamente iguais às que ministra no cursinho. Mesmo enxergando 

um niilismo forte em si próprio, ele sente que pode fazer alguma diferença enquanto 

coordenador e professor no cursinho, o que é gratificante e reconhece que faz bem para o seu 

ego. Ele destaca também o ambiente positivo que conseguiram construir dentro do cursinho: 

 

Por que é legal pra caralho tá lá junto com a molecada também né? Com os 

colegas lá, galera da faculdade, professores que estão lá, é muito legal né. a 

gente tem isso muito forte a gente conseguiu construir esse laço aqui entre os 

professores inclusive alguns alunos também né, que se aproximaram da gente 

ali por diversos motivos seja lá qual for. 

 

 Ele também coloca que é contra o termo trabalho voluntário para o que ele faz, pois 

considera que um termo que definiria melhor seria militância.  

 Em relação a realizar algum tipo de formação continuada ou extra, ele destaca os ATPC 

do Estado, embora ele seja um grande crítico deles. Ele sente que eles estão sendo utilizados 

para passar metas e implantar o chamado Novo Ensino Médio, do qual Lázaro é crítico, e não 

como realmente uma formação continuada, como ele considera que deveria ser. 

 Lázaro vê que o que mais o tem ajudado a se manter estudando são vídeos com material 

acadêmico do YouTube, principalmente vindos das universidades públicas. Ele enxerga nisso 

um movimento das universidades começando a se abrir para o “povão”. Ultimamente ele tem 

visto muitas aulas sobre psicologia e psicanálise, principalmente para entender melhor como se 

comunicar com seus alunos e lidar com suas demandas emocionais, mas sente que essas aulas 

o estão ajudando inclusive a entender melhor a si próprio. Ele lembra que esse acompanhamento 

psicológico também vem sendo realizado pela Rede Emancipa, que tem trazido psicólogos 

voluntários para auxiliar os alunos.   
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 Outro curso que relata estar fazendo é “O Que Ler Para Entender a América Latina” da 

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), que tem encontros uma vez por mês. Ele 

destaca a importância de os professores buscarem essa formação continuada, porque, nas 

palavras dele, “A escola deixa você bem burrinho tá, você tem que tomar cuidado”. 

 Em relação a como a Rede Emancipa contribui para sua formação, ele afirma que ajuda, 

mas sente que se tivesse tido contato com a rede anteriormente, como por exemplo no início da 

sua graduação, provavelmente o impacto em sua formação teria sido mais significativo. Ele 

conta que chegou a assistir partes de algumas aulas do curso “Pandemia e Periferias”, 

organizado pela Universidade Emancipa, braço acadêmico do movimento, e que considerou 

muito válido, embora não tenha conseguido acompanhar inteiro devido a outras demandas. 

 Ele destaca também as formações para professoras e professores que ocorrem no início 

do semestre, nas quais sente que estão cada vez melhores, e que a coordenação do cursinho 

estava planejando fazer um formato parecido para os professores de lá, já que haviam sido 

interrompidos devido a pandemia. Lázaro ressalta também a importância desses eventos para 

que os professores e coordenadores da rede se encontrem e “se sintam”. 

  

 

 

2.5 PROFESSORA HELOÍSA 

 

 

 Heloísa tem 30 anos e é professora de História no Cursinho Mirna Elisa Bonazzi da 

Rede Emancipa, localizado no Taboão da Serra, tendo dado aula anteriormente no Cursinho 

Salvador Allende em Santana, também pertencente a rede, além de ter dado aula no Estado de 

São Paulo e na prefeitura de Barueri. Nós conversamos no dia 25 de junho de 2021. 

 Durante sua infância, Heloísa morava com sua mãe e sua avó no bairro da Saúde, zona 

sul da cidade de São Paulo. Seu pai faleceu quando ela tinha apenas 2 anos, portanto não tem 

memórias dele. Suas principais memórias dessa época são de sua avó cuidando dela, já que sua 

mãe trabalhava fora. Sua avó era professora aposentada do estado de São Paulo, e ela lembra 
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que tinha uma lousa na casa dela, onde brincava de dar aula, já tendo contato com a docência 

desde cedo. 

 Aos 10 anos Heloísa se mudou com sua mãe para a cidade de São José dos Pinhais, no 

estado do Paraná. Ela conta que se mudaram para lá pois sua mãe queria buscar uma vida 

diferente da que tinha em São Paulo, já que estava desempregada na época e tinha um irmão 

que morava lá. Lá ela trabalhou junto de seu irmão como perueira, levando as crianças que 

moravam na periferia para as escolas que ficavam no centro da cidade. Porém, ela conta que 

não foi uma experiência boa para sua mãe, que teve bastante dificuldade para se adaptar. 

 Heloísa também teve dificuldade para se adaptar à nova cidade. Como estava 

acostumada a morar em São Paulo, achou estranho morar em uma cidade tão pequena, e sentia 

ser bem diferente das pessoas de lá. Ela estudou em uma pequena escola da rede privada, onde 

por ela ser mais retraída, acabou fazendo amizade com as meninas que eram “mais excluídas”. 

 Em relação a matéria de História, Heloísa conta que quando ela passou a fazer parte do 

currículo a partir da 5ª série ela não gostava, achava que teria que decorar muita coisa. Porém, 

na 7ª série, teve um professor de História chamado Marcelo que era diferente daqueles com os 

quais ela estava acostumada. A partir daí passou a gostar da matéria e começou a se aprofundar 

mais no seu estudo, não tanto pela matéria, mas pela forma como ele dava aula. Ela conta que 

esse professor organizou a apresentação dos alunos da peça “O Analfabeto Político” do Bertolt 

Brecht como fechamento do ano da 7ª série, conseguindo envolver alunos de outros anos e isso 

se tornou um grande evento. 

 Ela acabou morando em São José dos Pinhais por três anos, quando teve que voltar com 

sua mãe para São Paulo para cuidar de sua avó, que estava doente, e seu avô não estava mais 

dando conta de cuidar dela sozinho.  

 Quando voltaram foram morar no bairro do Ipiranga, próximo de onde morou 

anteriormente, e fez a 8ª série em um colégio privado próximo a sua casa, portanto sua trajetória 

até o fundamental 2 foi em colégios particulares. Porém, como sua mãe estava passando por 

dificuldades financeiras, resolveu tentar entrar na ETEC Getúlio Vargas, que era próxima a sua 

casa. Ela conta que foi a única pessoa de sua turma a passar na prova. 

 Lá ela sentiu uma grande diferença entre o ensino das escolas privadas, ao qual estava 

acostumada. Só no 1º ano que cursava havia 10 turmas com 35 alunos cada, mas ela conta que 

foi uma experiência muito positiva para ela, pois tinha contato com alunos que moravam muito 
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longe da escola, inclusive com alguns morando em cidades vizinhas a São Paulo. Porém, ela 

acabou decidindo não fazer o ensino técnico, pois segundo ela: 

 

Eu não fiz técnico lá, não fiz o ensino técnico. Só tinha cursos assim 

mecatrônica, química, edificações, nutrição dietética... Até pensei nesse, mas 

eu pensei “Não é isso que eu quero da minha vida”. Assim, não sabia o que 

que era. Já era meio das humanas assim. Gostava mais mesmo da, de 

Literatura, de História né. 

 

 Mesmo já tendo uma preferência por matérias da área de humanas, como História, ela 

conta que seus professores no ensino médio foram menos marcantes do que o professor que 

teve na 7ª série. Segundo ela, esses professores já eram mais velhos e tinham uma didática mais 

tradicional. Ela ainda gostava das aulas e da matéria, mas sua relação com esses professores era 

mais distante. 

 Por sua mãe ter se graduado em Enfermagem e ter feito especialização em Saúde 

Pública, ela sempre viu como um objetivo cursar o ensino superior.  

Para se preparar para o vestibular, ela estudou no cursinho pré-vestibular Universitário 

em Santana, concomitantemente com a escola, não sabendo da existência de cursinhos 

populares nessa época. Quando precisou decidir que faculdade faria, ela disse estar dividida 

entre História e Jornalismo, mas acabou prestando Psicologia na USP (Universidade de São 

Paulo) e Unesp (Universidade Estadual Paulista), e Filosofia e História na Unifesp 

(Universidade Federal de São Paulo), porque lá tinha direito a duas opções. Ela não tinha tido 

Filosofia no ensino médio, mas leu o livro “O Mundo de Sofia” e isso teve uma grande 

influência nela para se interessar pela área. Ela lembra que não havia ainda o Sisu (Sistema de 

Seleção Unificada), mas a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) auxiliava na 

nota final. Embora ela não tenha passado nas primeiras listas das faculdades para as quais 

prestou, chegando até a planejar trabalhar naquele ano, acabou sendo aprovada para cursar 

Filosofia na Unifesp na turma de 2010. 

Ao entrar na universidade, Heloísa conta que encontrou dificuldades para se adaptar ao 

ensino superior, pois estava acostumada ao ritmo de sala de aula da escola, que é bem diferente 

da universidade. Ela lembra de uma vez que um professor pediu um fichamento, algo que 
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ninguém de sua turma sabia o que era. Ela sentia que não sabia fazer as coisas, que era tudo 

novidade para ela. Outra questão foi a distância da universidade. Como ela morava no bairro 

do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, era uma distância muito grande para chegar ao campus 

localizado em Guarulhos, fazendo com que ela já chegasse cansada na universidade.   

Sua sala era muito heterogênea, com pessoas de sua idade, mas também pessoas mais 

velhas que estavam cursando sua segunda faculdade, que conversavam com os professores num 

patamar de igualdade, “olho no olho”, enquanto ela tinha mais medo, ficava mais receosa. 

Outra questão que a incomodava nas aulas era a falta de contexto histórico em relação 

aos filósofos. Segundo Heloísa: 

 

Ele tá falando de Sócrates, por que que o Sócrates tá pensando nisso? O que 

que o Platão tava pensando naquele momento, sabe. Tipo qual que é o 

contexto daquela época, tem que ter a ver né. Pra mim não fazia muito sentido 

só ficar naquela coisa meio abstrata. 

 

 A partir desse incômodo Heloísa decidiu assistir uma aula do curso de História. Ela 

conta que achou a aula bem diferente das aulas de Filosofia, e como não estava satisfeita 

resolveu transferir de curso através de uma prova de transferência, na qual foi aprovada. Ela 

conta que não planejava se tornar professora de História ao fazer a transferência, apenas que 

era uma matéria com a qual se identificava mais. Na época ela se via mais trabalhando em 

museus e instituições na parte de acervo, onde chegou a fazer um estágio durante a graduação. 

 Heloísa afirma que a parte pedagógica das aulas foram muito boas, e que o curso tem 

abertura para o estudante ir para vários caminhos, mas sente que acaba tendo um foco maior na 

área da pesquisa. Em relação a área de licenciatura de seu curso, ela sente que exigiu bastante 

dela, e que dá uma boa ideia do que é o trabalho na escola. Ela conta que ver a escola enquanto 

um lugar que pode ser objeto de estudo, que tem fontes, foi algo que a marcou muito. Hoje ela 

não se arrepende de ter feito a transferência para História, pois ela acha que muito do que ela 

sabe e o que a capacitou para dar aula é por conta da formação que teve. 

 Uma questão que marcou sua graduação foram as constantes greves que ocorreram 

durante seu curso. Por ser um campus novo, ele ainda apresentava diversos problemas 

estruturais, que levavam os alunos a utilizarem as greves como instrumento de mudança, o que 
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ela vê que tornou sua sala mais unida. Ela se recorda que ocorreram greves nos anos de 2010, 

2011 e 2012, sendo esse último o mais marcante. Segundo Heloísa:  

 

A gente via a galera entrando, muita gente entrando e a gente já “Ah, meu 

Deus”, eu só pensava “Ai, vai ter outra greve! Vai ter outra greve! Mas eu não 

quero!”, é cansativo! Né, porque a gente não votava greve e ia pra casa estudar. 

A gente votava greve e tava lá na faculdade sabe, tava lá fazendo as coisas, 

estava conversando, fazendo panfleto, levando nas regiões ali perto assim da 

Unifesp para as pessoas da região saberem que tem a Unifesp, porque tinha 

isso também né, o que que é essa universidade aqui? Quem que são essas 

pessoas? Era muito diferente do bairro né. Ainda é. 

 

 Apesar de considerar traumática, Heloísa vê essa formação política que teve na época 

no coletivo da Unifesp e nas assembleias estudantis como fundamental para que ela seja a 

pessoa que é hoje, que a formou para pensar no coletivo. Segundo ela, não é possível ir para a 

universidade apenas para estudar, é necessário pensar nas questões que permeiam a 

universidade também. Nessa fala de Heloísa também é possível perceber outra questão que 

permeia o campus de Guarulhos da Unifesp, que é a da gentrificação que a universidade causou 

no bairro dos Pimentas, onde fica a universidade. 

 Após o fim da greve ela recorda de um de seus professores discutindo sobre a 

experiência, e em sua fala ele trouxe que os alunos deveriam dar aula de História onde 

deixassem eles entrarem e falar sobre História. Isso a marcou, e fez perceber que não precisava 

desempenhar seu trabalho apenas na Portanto, ao conhecer a Rede Emancipa, viu nos cursinhos 

populares um lugar onde poderia exercer isso.  

 Heloísa conta que decidiu se tornar professora de História durante as aulas de estágio 

da sua graduação. Segundo ela não era apenas acompanhar aulas de outros professores, mas 

eram discutidas questões como a arquitetura escolar, cultura escolar, saber docente, entre outras. 

Foi aí que ela diz ter decidido que gostaria de se tornar professora, pois ela gostava de pensar 

como professora, por exemplo em como daria e prepararia uma aula. Ela queria se formar para 

começar a dar aula, pois não sabia que era possível, por exemplo, dar aula no Estado como 

eventual, mesmo durante a graduação. Ela recorda que passou no concurso do estado em 2014, 

mas como ainda não era formada, não conseguiu assumir o cargo. Ela defende também que os 
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professores que se formam em universidades públicas deveriam ter que dar aula no ensino 

público também, para trazer um retorno ao investimento que foi feito neles. Hoje, ela enxerga 

que romantizava isso na época, pois já trabalhou no Estado como eventual e lembra que acabava 

pagando para trabalhar. 

Heloísa finalizou a graduação em 5 anos, se formando 2014. Ela chegou a fazer um 

mestrado na área da História da Educação, pois achou interessante se aprofundar no tema, mas 

não quis seguir na carreira acadêmica por não se enxergar como uma professora de ensino 

superior.  

Ao se formar, Heloísa começou a praticar docência de maneira intermitente. Os 

cursinhos da Rede Emancipa foram os locais que ficou por mais tempo, sendo sua primeira 

experiência no Cursinho Salvador Allende, localizado em Santana, na zona norte de São Paulo, 

onde ficou até 2017. Ela conta que precisou se afastar do cursinho devido as demandas do 

mestrado. Entre 2017 e 2018, Heloísa foi também educadora do Espaço Cultural Porto Seguro, 

trabalhando com educação não formal, e em 2019 passou em um processo seletivo da prefeitura 

de Barueri, cidade vizinha de São Paulo, para um contrato de dois anos como professora de 

História da FIEB (Fundação Instituto de Educação de Barueri), que coordena algumas das 

escolas da cidade. 

Heloísa considera essa a primeira experiência de fato dela como uma professora de 

escola, onde dava seis aulas por dia para algumas turmas do Fundamental II. Ela conta que essa 

experiência foi o que mais gostou de fazer, mas recorda que a distância para o trabalho era 

grande, chegando a demorar quase uma hora e meia para ir à escola, o que era muito desgastante 

e a levou a adoecer. Porém, gostava muito do trabalho, e acabou saindo apenas quando seu 

contrato terminou.  

Uma experiência que marcou Heloísa foi a perda de uma aluna sua para a covid. Ela diz 

ter sentido uma sensação de impotência com o ocorrido, e sentiu necessidade de voltar a dar 

aulas nos cursinhos da rede para, como ela coloca, “transformar o luto em luta”. Portanto, em 

fevereiro de 2021 ela retornou para a rede para ser professora de História no cursinho Mirna 

Elisa Bonazzi, no Taboão da Serra, município próximo a cidade de São Paulo. Devido a 

pandemia, ela conta que não conheceu nenhum aluno ou professor pessoalmente, tendo feito 

todo o trabalho de maneira remota, até nossa conversa. 
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Naquele momento Heloísa também estava trabalhando na Editora Moderna. Ela sente 

falta de dar aula, mas conta que em seu trabalho ela tem contato com pais e professores, faz 

planejamento de aulas, então de alguma forma ela ainda exerce uma atividade ligada à docência. 

Em relação a essa intermitência entre suas experiências como professora, Heloísa aponta 

que enxerga nisso uma questão mais estrutural, pela falta de concursos públicos para a área e a 

falta de incentivo para os professores exercerem a profissão. Ela conta que se inscreveu para a 

categoria O no estado, mas acabou desistindo devido a situação da pandemia, onde ela vê que 

seria um risco grande ir para a sala de aula sem estar ainda vacinada.  

No que diz respeito a como prepara as suas aulas, ela conta que na experiência da 

prefeitura de Barueri ela se sentia muito cobrada a usar o material didático que ela havia 

escolhido, tirando muita de sua liberdade de preparar a aula. Mesmo assim, ela buscava trazer 

outras referências para seus alunos, pois o material didático partia do passado para o presente, 

e ela preferia partir do conhecimento dos alunos do presente para depois explicar o passado.  

Já quando começou a dar aula no Cursinho Salvador Allende em 2015, Heloísa conta 

que sentia dificuldade no desafio de passar todo o conteúdo de História para os alunos com 

apenas uma aula a cada duas semanas. Com o tempo ela diz ter percebido que o conteúdo é 

importante, mas que ele era parte do processo todo ao qual se propunha os cursinhos da rede. 

Segundo Heloísa, ela só conseguiu organizar melhor seu conteúdo para as aulas quando pediu 

ajuda para alguns colegas seus da Unifesp, e começou a organizar o conteúdo em eixos 

temáticos, como por exemplo “escravidão”.  

Como base para suas aulas ela usava muito o livro didático que usa até hoje, que é o 

“Novo Olhar História” da Keila Grinberg, e a partir disso pegava outras referências na internet 

para trazer assuntos menos abordados, como,, por exemplo a história das mulheres. Atualmente 

ela tem utilizado também o livro “História & Sociedade & Cidadania”, do Alfredo Boulos. 

Durante seu trabalho como eventual no estado, Heloísa enxerga que tinha maior 

liberdade para planejar suas aulas, sendo assim mais próximas as aulas que dava no cursinho. 

Ela diz que foi “largada lá para ajudar uma professora a repor as aulas que haviam sido perdidas 

devido à greve”. Por ter essa maior liberdade ela conta que após os alunos dizerem não se 

interessarem pelo conteúdo que estava sendo passado, ela realizou uma votação com eles sobre 

qual conteúdo que eles tinham interesse em estudar.  
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Ao assumir o cargo na prefeitura de Barueri, deixou essa liberdade para se enquadrar 

mais no sistema da escola, mas isso a deixou mal consigo mesma. Ela conta que havia uma 

pressão dos pais e dos próprios alunos para que ela utilizasse o livro didático durante as aulas. 

Ela lembra que no começo tentava instigá-los a refletir sobre o conteúdo a partir de perguntas, 

mas percebeu com o tempo que o apego ao material didático era muito grande, e devido a essa 

resistência e ao cansaço do deslocamento para a escola ela acabou se rendendo a utilizar mais 

o livro, mas ainda buscava trazer coisas diferentes, como trechos de filmes e promover a 

interdisciplinaridade com o professor de Matemática da escola. Ela conta que a partir de 2020 

sentiu uma liberdade maior para sair um pouco mais do livro didático. Ela se recorda de uma 

aula que deu sobre a Guerra dos 100 Anos, que a partir da Joana D’arc conseguiu mediar um 

debate sobre gênero, sexualidade e religião. Ela vê que o fato de as aulas terem sido a distância 

pode ter contribuído para ela se sentir mais livre para utilizar outros materiais e metodologias, 

como por exemplo apresentações em PowerPoint, pegar alguns encaminhamentos do livro para 

trazer discussões, levar textos para eles discutirem e dividir os alunos em grupos.  

Mas no cursinho o impacto da pandemia sobre sua prática foi bastante diferente. Como 

nos outros cursinhos, houve uma grande dificuldade de manter os alunos no ensino EAD. Para 

entender melhor o que estava acontecendo, Heloísa criou um questionário socioeconômico, em 

que perguntava com quem moravam, se tinham acesso à internet, se tinham wi-fi, internet 3G, 

computador, se usavam o celular, entre outras questões. A partir da resposta dos alunos, ela viu 

que na maior parte deles o fato de eles não assistirem as aulas era uma questão material que ela 

não conseguiria resolver. Ela tentou alterar o horário da aula de sábado para segunda-feira, a 

pedido de alguns alunos que trabalhavam aos fins de semana, mas mesmo assim a evasão foi 

grande. Ela conta que mantinham uma média de 8 ou 9 alunos por aula, mas que ultimamente 

havia sido menos. 

Em relação a sua escola em Barueri ela vê como a maior vantagem de o EAD não 

precisar se deslocar mais até ela, diminuindo seu cansaço, seu stress e sua ansiedade. Mas outro 

efeito que trouxe foi não haver mais a separação entre seu trabalho e sua casa, onde ela conta 

que chegou a ter que trabalhar até 12 horas por dia, por demandas da escola que vinham em 

horas fora do seu horário de trabalho e também dos alunos. 

 No que diz respeito a seus alunos, Heloísa viu uma queda na participação deles em suas 

aulas, outros que tiveram dificuldade a se adaptar ao ensino remoto, e outros que enfrentaram 

questões emocionais que prejudicaram seu desempenho. Ela buscava entrar em contato com os 
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alunos para saber como eles estavam, e se recorda de uma aluna do 8º ano que era ótima 

estudante em todas as matérias, mas que confessou para ela que não estava dando mais conta, 

e que Heloísa achava que estava entrando em depressão. Ela vê que essa abertura para conversar 

com os alunos e criar um vínculo maior se deu a partir do EAD, pois no ensino presencial era 

mais corrido e havia outras demandas, mas isso a levou a ficar até 12 horas no computador 

trabalhando, o que acabou fazendo com que ela vivesse para o trabalho 

A Rede Emancipa foi o primeiro movimento social do qual Heloísa fez parte, tendo sido 

apresentada a ela a partir de uma colega da Letras da Unifesp, que era professora no Cursinho 

Salvador Allende. Como estava procurando um cursinho para dar aula, Heloísa se interessou 

pelo projeto e passou a ser professora de História no cursinho. Inclusive foi isso que a levou a 

decidir dar aulas de maneira voluntária, para ter experiência em sala de aula e ver se era 

realmente isso que ela queria como carreira. Mas depois que Heloísa entrou no cursinho, além 

de gostar da experiência de dar aula, ela passou a ficar o sábado inteiro se envolvendo em outras 

atividades, como por exemplo os círculos, e foi se percebendo não mais como uma professora 

voluntária, e sim como professora ativista que estava ali para ajudar a construir o cursinho, 

passando a fazer parte da coordenação e encarregada de organizar a grade de aulas e contatar 

os professores para confirmar suas presenças. Ela viu que para o cursinho funcionar era 

necessário que tivesse uma estrutura, uma organização, e que isso era uma responsabilidade 

muito grande. Ela se incomodava com os professores que ficavam pouco tempo e não se 

envolviam nas atividades do cursinho, que viam mais aquilo como um trabalho filantrópico. 

No que diz respeito a sua relação com os outros cursinhos da rede, Heloísa vê como algo 

mais pontual nos eventos da rede, como por exemplo nas formações para professores e nos Dias 

da USP, onde ela chegou a ajudar na organização. Hoje ela está bastante distante dos outros 

cursinhos, tendo contato apenas com as amizades que têm da época que deu aula no Cursinho 

Salvador Allende. 

Heloísa conta que, atualmente, faz parte da Rede de Educadores para Paz, que é uma 

rede que discute sobre como utilizar uma comunicação não-violenta durante as aulas, buscando 

conversar com o aluno a partir do que ele têm, do que ele sabe, e pensando nos problemas 

estruturais da sociedade, como a desigualdade, racismo, machismo, entre outros. Uma das 

maneiras de se fazer isso é a partir de rodas de conversa na sala de aula, para tentar trabalhar 

com os conflitos que existem na escola, e não penalizar ou punir o aluno, e sim fazer o que eles 
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chamam de justiça restaurativa. Ela considera que talvez essa rede seja um movimento social 

também, mas que eles não se enquadram assim. 

Dentro da Rede de Educadores para Paz ela participa de um grupo de estudos sobre 

justiça restaurativa na sala de aula, onde eles se reúnem mensalmente para discutir sobre um 

texto lido previamente. Também ocorre outro encontro mensal onde os professores 

compartilham como estão se sentindo. Isso a ajudou muito em 2019, no começo de seu contrato 

com a prefeitura de Barueri, onde estava com a saúde mental abalada e achava que suas aulas 

não estavam funcionando e que não queria mais ser professora. Ela queria ter professores com 

quem pudesse conversar, e descobriu o evento Encontro USP-Escola, que ocorre em janeiro e 

julho, onde são oferecidos diversos cursos aos professores. Ela então se inscreveu em um curso 

sobre como criar espaços de fala e escuta dentro da sala de aula, e outro sobre práticas 

transdisciplinares dentro da sala de aula, envolvendo também a cultura de paz, que buscava 

pensar em como a violência está em todos nós, e como nós reproduzimos essa violência, e que 

essa violência não vem só de fora. Foi durante esses cursos que Heloísa se sentiu melhor 

consigo mesma por conta da escola: 

 

(...) eu achava que eu tava fazendo tudo errado, não era aquilo que eu tinha 

que tá fazendo, tava odiando as minhas aulas, e no curso eu meio que me 

encontrei assim, e aí eu acabei decidindo participar da rede porque é isso, eu 

precisava de uma rede, não conseguia ficar sozinha, se eu ficasse sozinha eu 

ia parar de dar aula, e eu acho que eu ia parar de dar aula. Então assim, eu 

precisava ter alguma rede, precisava de apoio de outras pessoas né, e aprender 

a pedir ajuda também né, que é outra coisa. 

 

 Em relação a como a estrutura da Rede Emancipa contribuiu para a sua formação, ela 

cita que fez alguns cursos como por exemplo o curso “Pandemia e Periferias”, que ocorreu em 

2020, organizado pela Universidade Emancipa. Mas ela considera que a maior contribuição da 

rede para ela foi principalmente no aspecto político. Ela sente que já estava amadurecendo 

politicamente durante sua graduação, mas que foi fundamental entender que o trabalho não era 

voluntário, mas sim um ativismo que tem que ser pensado como um projeto coletivo, e não 

individual. Ela conta que a rede também a fez ver a relação com o aluno de forma mais igual, 

sem aquela visão de que o professor que detém o conhecimento que deve ser passado para o 
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aluno. Segundo ela o professor precisa saber o que os alunos sabem para reconhecê-los e 

compartilhar o conhecimento. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Neste capítulo iremos analisar o conteúdo trazido nas entrevistas, buscando dialogá-los 

com a bibliografia do trabalho e comparando pontos em comum e de diferença na narrativa dos 

professores. Para melhor organizar a análise escolhemos dividi-la em subitens baseados nos 

principais pontos do roteiro das entrevistas semiestruturadas. 

 

 

3.1      Estrutura familiar e infância: 

 

Quase todos os professores entrevistados nasceram na cidade de São Paulo, em sua maioria 

em bairros periféricos. A exceção é o professor Roberto, que nasceu na cidade vizinha de 

Osasco, mas que também é considerada parte da Região Metropolitana de São Paulo. Porém, é 

importante ressaltar que os professores Lázaro e Heloísa acabaram se mudando para fora de 

São Paulo durante a infância, tendo Lázaro ido para o Ceará na região da Serra da Ibiapaba, e 

Heloísa para São José dos Pinhais, no Paraná. Nenhum dos professores veem essa experiência 

como algo positivo. 

No caso de Lázaro, por sua infância e passado marcados pela pobreza, e Heloísa pela 

dificuldade em se adaptar. Os professores Roberto, Raquel e Maria, que passaram a infância 

em locais próximos onde nasceram, demonstraram em seus relatos terem uma memória mais 

positiva dessa fase de suas vidas. 

Em relação a estrutura familiar dos professores entrevistados, podemos notar uma 

grande diversidade, sendo apresentadas nos relatos diversas estruturas familiares. Entre os 

professores com uma estrutura familiar em que a mãe e o pai participaram da criação, podemos 

citar os casos de Roberto e Raquel, cujos pais estão casados até hoje, e ambos tem um irmão 

(no caso da Raquel) ou irmã (no caso do Roberto) mais novos. Outra estrutura familiar bastante 

presente nos depoimentos é a de uma criação por mães solo, sem ter contato com o pai.  

Maria conta que foi criada por sua mãe e sua avó, a qual considera uma maternidade 

solo das duas. Os pais de Lázaro se separaram quando ele era criança, sendo criado pela mãe e 
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depois por sua avó. Já Heloísa conta que seu pai faleceu quando tinha apenas dois anos de idade, 

não chegando a ter lembranças dele.  

A importância dos avós na criação foi um ponto bastante presente nas entrevistas. Os 

cinco professores entrevistados consideram que pelo menos um de seus avós foram 

fundamentais para a sua criação, tendo uma importância igual ou até maior do que seus pais 

nesse sentido. Entre os motivos mais citados temos o fato de os pais trabalharem fora, portanto 

eles acabavam passando o período dos dias de semana que não estavam na escola na casa de 

seus avós, ou em alguns casos morando na mesma casa que eles. 

No que se refere a questão econômica, nenhum dos professores vieram de famílias ricas, 

sendo todos pertencentes a famílias de classe média ou baixa, sendo o caso de Lázaro o mais 

extremo entre as de classe baixa.  

É possível notar uma tendência de os professores virem das camadas mais baixas 

economicamente, o que pode apresentar um dos motivos para que eles tenham procurado 

realizar um trabalho voluntário com um enfoque nas camadas mais pobres.  

No que diz respeito a infância dos entrevistados, também notamos uma diversidade de 

experiências. Nos depoimentos de Roberto e Maria notamos uma infância marcada por brincar 

na rua, prática cada vez mais rara na cidade de São Paulo. Nos casos de Raquel e Heloísa, ambas 

se recordam de brincarem de serem professoras e de terem uma lousa em suas casas, nos dois 

casos por influência de parentes que eram professoras, tendo assim um contato com a docência 

desde criança. No caso de Lázaro, ele possui uma memória mais negativa sobre esse período, 

principalmente por viver em uma região extremamente pobre, onde a fome era frequente, tendo 

apenas uma refeição por dia. O caso de Lázaro também é o único onde não se vê um incentivo 

à educação em sua família, tendo começado a estudar apenas com 11 anos de idade. 

  

 

3.2     Relação com a escola e com a disciplina e os professores de História: 

 

No que diz respeito a relação dos professores entrevistados com a escola, também podemos 

identificar uma diversidade de experiências. Foi comum escutar relatos sobre dificuldades de 

interação com os outros alunos, como por exemplo por questões raciais (Raquel), etárias 



76 
 

 

(Lázaro) e por ser de outra cidade (Heloísa). Vemos nos relatos também professores com mais 

dificuldade de aprendizado, como por exemplo o professor Roberto, que passou a ter maiores 

dificuldades a partir do 6º ano, sendo depois na faculdade diagnosticado com TDAH 

(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), e Lázaro, que teve dificuldades por ter 

sido matriculado mais velho do que seus colegas na escola. 

Na maioria dos casos também foi possível identificar uma valorização da família em 

relação a educação, com os pais e avós provendo uma estrutura para que os filhos pudessem se 

dedicar aos estudos e se esforçando para conseguir pagar a mensalidade de escolas particulares, 

como no caso de Roberto e Raquel, embora no caso dela ela tenha escolhido ir para uma escola 

pública onde estudavam seus amigos e se sentia mais à vontade.  

Em relação a disciplina de História, é possível identificar um interesse de todas as 

entrevistadas e entrevistados, mas o despertar desse interesse se deu de diferentes maneiras. 

Todos os professores, com exceção de Lázaro, identificaram um professor marcante da matéria 

que os fez se interessar e ter maior facilidade com o conteúdo, geralmente relacionado a forma 

do professor dar as suas aulas, principalmente no que diz respeito a trazer as discussões 

históricas de uma maneira que relacionasse a matéria com a vida ou o cotidiano dos alunos, os 

levando a ter uma visão mais crítica da sociedade. Devido a influência direta desses professores, 

eles escolheram cursar a faculdade de História, na maioria dos casos já com a intenção de se 

tornarem professores da matéria no futuro. Já no caso do professor Lázaro ele se interessou pelo 

conteúdo a partir de produtos culturais, como por exemplo a partir de HQs, mitologias, filmes 

como Indiana Jones, além da própria história da Bíblia. Embora se recorde de alguns 

professores de História que teve, nenhum deles o marcou e não considera que tiveram influência 

na sua escolha de carreira.  

 

 

3.3      Experiência na graduação e escolha de carreira: 

 

 

Todos os professores entrevistados relataram dificuldades no início da graduação. Uma 

das questões mais presentes nas entrevistas foi a carga de leitura a qual não estavam 

acostumados.  
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Outro ponto presente nas falas foi o sentimento de não terem as referências e a base 

teórica que eram cobradas nas disciplinas das quais alguns alunos já pareciam ter obtido antes 

da faculdade. Nesse ponto podemos identificar o conceito de “capital cultural” de Bourdieu, 

que ele define como: 

 

[…] conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de 

uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de interreconhecimento ou, em outros termos, à 

vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são 

dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 

observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por 

ligações permanentes e úteis (BOURDIEU, 1998, p. 28). 

 

A ausência dessas referências, que são cobradas como um conhecimento a priori, 

aparecem principalmente nas falas dos professores que fizeram o ensino médio no ensino 

público, onde não tiveram a oportunidade de ter contato com esse conhecimento, devido a 

defasagem histórica do ensino público, por motivos como: destinação inadequada de recursos; 

falta de livro didático; escassez de material didático (caderno, lápis, recursos de ensino, etc.); 

desvalorização dos professores e servidores da Educação, falta de profissionais formados na 

área, salas superlotadas, falta de investimentos na estrutura física das escolas, entre outros7. 

Também é possível notar que esse fenômeno se dá em um período que havia menos políticas 

públicas para inserir esses estudantes nas universidades, principalmente as públicas, sendo 

geralmente espaços mais elitizados do que atualmente.  

Porém, mesmo com essas dificuldades, os professores entrevistados relataram terem aos 

poucos se adaptado a lógica e a estrutura da universidade, principalmente através do 

autodidatismo.  

Outro ponto levantado nas entrevistas foi o de a faculdade de História, principalmente 

os professores que cursaram a Unifesp, ter enfoque maior de preparo para a área da pesquisa 

do que da docência. Embora a maioria dos entrevistados tenham entrado no curso de História 

 
7 CAROLINE, Luana. A Educação nas Escolas Públicas do Brasil: Problemas enfrentados. Gabarite. São Paulo, 5 
de set. de 2022. Disponível em: https://www.gabarite.com.br/dica-concurso/624-a-educacao-nas-escolas-
publicas-do-brasil-problemas-enfrentados. Acesso em: 10 de nov. de 2022. 
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com a intenção de se tornarem professores, e alguns deles nem conhecerem outras 

possibilidades que ele oferecia, eles sentiram que o curso acabava os levando para a área da 

pesquisa. Porém, um ponto frequente na fala deles foi de que no momento do estágio 

obrigatório, onde tiveram contato de fato com a escola e a sala de aula, além de analisar diversos 

aspectos dela como a arquitetura e a cultura escolar, os levou a decidir seguir no caminho da 

docência após a graduação. 

Em relação ao porquê decidiram tornarem-se professores e qual a importância do 

conhecimento histórico, esteve presente no discurso dos professores entrevistados o quanto esse 

conhecimento é capaz de mudar a percepção dos alunos sobre sua própria vida, como por 

exemplo enxergar suas raízes familiares e descobrimento de sua identidade. Também foi 

relatado como essas descobertas foram significativas para alguns dos professores durante sua 

trajetória escolar. Foi ressaltado também a maior potência que esse conhecimento tem dentro 

dos cursinhos, pois frequentemente os alunos não têm conhecimento sobre suas origens, 

abrindo caminho para uma discussão sobre como é um privilégio no Brasil saber sua própria 

história.  

Importante destacar que alguns dos professores entrevistados atualmente consideram 

que essa visão que tinham no início da carreira era muito romântica em relação ao potencial de 

transformação do conteúdo ensinado, afirmando que hoje consideram ainda um conhecimento 

fundamental e com potencial transformador, mas que tem uma visão mais realista em relação a 

que tinham antes. 

Também é possível observar nas falas dos professores entrevistados uma dicotomia 

entre se tornarem professores ou seguir a carreira acadêmica por meio de uma pós-graduação. 

Esse foi um ponto bastante discutido durante as aulas do mestrado, onde a proposta do 

ProfHistória é justamente “quebrar” essa barreira entre academia e docência, onde 

historicamente foi defendido que a função dos professores seria a de realizar a transposição 

didática8 do conteúdo publicado pelos acadêmicos. O ProfHistória traz uma proposta diferente, 

priorizando que os próprios professores também façam parte dessa produção acadêmica, 

trazendo inclusive um conhecimento que muitas vezes não está presente na academia, que é o 

conhecimento empírico da docência nas salas de aula do ensino básico.  

 
8 Segundo Chevallard, a Transposição Didática é entendida como um processo no qual um conteúdo do saber 
que foi designado como saber a ensinar sofre, a partir daí, um conjunto de transformações adaptativas que vão 
torná-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. (CHEVALLARD, 1991) 



79 
 

 

3.4      Saberes e práticas pedagógicas: 

 

Todos os professores entrevistados começaram sua carreira na docência há 

relativamente pouco tempo. Raquel e Lázaro são os que dão aula há mais tempo (2014), e o 

professor Roberto sendo o que começou mais recentemente (2018).  

Portanto, pode-se considerar que todos estão mais ou menos na fase inicial de suas 

carreiras. Segundo Huberman (2000), os primeiros dois a três anos de docência são a fase que 

ele chama de “entrada da carreira”, um estágio que é marcado pela sobrevivência e a descoberta, 

geralmente ocorrendo concomitantemente em maior ou menor grau, levando ao choque entre a 

expectativa dos professores sobre suas aulas e a realidade, mas onde o professor também tem o 

entusiasmo inicial da carreira, onde há experimentações e uma exaltação por ele ter sua sala de 

aula com seus alunos. 

Ainda segundo Huberman, após essa fase se dá a fase de estabilização, onde há um 

comprometimento mais definitivo com a carreira, onde a pessoa passa a ter a identidade 

profissional de professor. É uma fase marcada pela afirmação a libertação do profissional. 

Outro ponto interessante a ser destacado é o fato de nenhum dos professores serem 

casados ou terem filhos. Isso pode apontar para uma maior disponibilidade de tempo, 

possibilitando assim que realizem o trabalho voluntário. 

No que diz respeito a primeira experiência dos professores em sala de aula, foi colocado 

uma dificuldade no início pela falta de experiência, principalmente na questão comportamental 

dos alunos. Em geral, os professores que já tinham tido um contato com a educação pública se 

mostraram mais preparados e com uma expectativa mais realista em relação a como seria a 

experiência de ser professor, como por exemplo em relação a alunos desinteressados, por mais 

que o professor tenha preparado uma aula que considere que despertaria a atenção deles. Temos 

como exemplos disso os professores Raquel e Lázaro, que atualmente considera que em suas 

primeiras aulas ele era autoritário. Já as professoras Maria e Heloísa tiveram sua primeira 

experiência como professoras dando aula nos cursinhos da Rede Emancipa, onde há um recorte 

bem diferente dos estudantes das escolas. Como os cursinhos funcionam aos sábados, os alunos 

que vão assistir as aulas estão lá geralmente por escolha própria, o que torna a dinâmica da aula 

muito diferente do ensino regular, sendo muito mais raro ocorrerem problemas disciplinares.  
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Em relação a como os professores prepararam as suas aulas, foi possível observar em 

suas falas que, de maneira geral, a maioria não gosta de utilizar apenas o material didático, 

considerando que geralmente ele é insuficiente para suscitar as discussões que eles pretendem 

ter com os alunos. Mesmo a professora Heloísa, que escolheu o material com o qual trabalharia 

com os seus alunos na prefeitura de Barueri, e o qual ela inclusive elogia, prefere trazer outras 

referências em suas aulas. Há um consenso entre eles que se basear apenas no material didático 

em suas aulas tira sua liberdade de criação, considerando geralmente os materiais muito 

conteudistas, sem trazer os debates historiográficos presentes na sociedade. 

 Outro ponto trazido pelos professores foi em relação ao número de aulas que cada um 

tem para ensinar o conteúdo de sua matéria durante o ano letivo. Como nos cursinhos da rede 

os professores dão aula apenas uma vez a cada duas semanas, já que a grade curricular se alterna 

para que seja possível que os alunos tenham todas as matérias tendo aulas apenas aos sábados, 

uma das maiores dificuldades é ensinar o conteúdo cobrado nos vestibulares em 

aproximadamente 15 a 20 aulas de 50 minutos a uma hora, dependendo do cursinho, enquanto 

em uma escola do ensino regular os professores tem geralmente duas ou três aulas de História 

por semana para explicar o conteúdo daquele ano específico.  

Isso leva os professores dos cursinhos a terem que se adaptar e repensar o conteúdo, 

selecionando aquilo que consideram mais fundamental, geralmente se baseando nos temas mais 

frequentes nos vestibulares. Uma das soluções encontradas foi o de dividir o conteúdo por eixos 

temáticos, não se prendendo a visão cronológica que geralmente está presente nos materiais 

didáticos tradicionais. Alguns professores relataram que buscaram realizar isso no ensino 

oficial também, mas, devido ao material seguir uma ordem cronológica, isso se torna mais 

difícil. 

 Em geral os professores entrevistados colocaram que para preparar suas aulas eles 

partem do material didático, e a partir disso buscam trazer textos, imagens, vídeos, memes, 

entre outros materiais para complementar o conteúdo do material didático. Isso se tornou mais 

presente durante a pandemia, quando as aulas se tornaram EAD, assunto que iremos explorar 

mais adiante.  

 Em relação as influências pedagógicas dos professores, o nome mais citado por eles foi 

o do pedagogo Paulo Freire, que além de ser o Patrono da Educação Brasileira e o terceiro 
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pensador mais citado do mundo em universidades da área de humanas9, é também o principal 

símbolo pedagógico da Rede Emancipa.  

Mesmo quando seu nome não é citado diretamente, é possível enxergar a sua visão 

pedagógica na fala dos professores. Essa informação não foi surpreendente, pois a Rede 

Emancipa utiliza a imagem de Paulo Freire como um dos principais símbolos de sua visão sobre 

a educação, embora os professores da rede tenham liberdade para preparar e dar as suas aulas 

da maneira que acharem melhor. Um dos exemplos disso é o da professora Maria, que relata 

seu primeiro contato com o pensamento de Paulo Freire a partir da Rede Emancipa.10 

Um dos principais conceitos de Paulo Freire que surgiu nas entrevistas foi a importância 

de ensinar o conteúdo das aulas a partir da realidade dos alunos, para que eles possam 

compreendê-lo com mais facilidade, além de trazer questões que os façam se enxergar como 

parte integrante da história que está sendo ensinada. Isso seria fundamental para desconstruir a 

visão hierárquica que existe entre o conhecimento do professor e dos alunos. Segundo ele: 

 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 

escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 

sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente 

construídos na prática comunitária -, mas também, como há mais de trinta anos 

venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses 

saberes em relação com o ensino dos conteúdos. (FREIRE, p. 31, 2019) 

 

  Esse tipo de visão de mundo faz com que os professores valorizem aquilo que é trazido 

pelos estudantes em sala de aula, influenciando em como os professores irão fazer o recorte do 

conteúdo para suas aulas para que ele seja mais significativo e pertinente para os alunos, 

levando a uma melhor compreensão.  

 
9 MARTINS, Thaís. Centenário de Paulo Freire: admiração no mundo e alvo de ataques. Estado de Minas. Minas 
Gerais, 19 de set. de 2021. Disponível em: < 
https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/2021/09/19/internas_educacao,1306991/centenario-de-
paulo-freire-admiracao-no-mundo-e-alvo-de-ataques.shtml>. Acesso em: 10 de nov. de 2022. 
10  O único professor que citou uma referência pedagógica sem ser Paulo Freire foi o professor Lázaro, que 
trouxe o nome do filósofo Edgar Morin, embora ele não tenha especificado de que maneira utiliza ele em suas 
aulas, afirmando que o pensamento dele e de Paulo Freire já está tão “embutido” em suas falas que ele nem se 
dá mais conta que está citando um deles. 
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3.5      Ensino regular e ensino não-regular:  

 

Escolhemos utilizar o termo “ensino regular” para designar o ensino que ocorre nas 

escolas, e o termo “ensino não-regular” para designar o ensino que ocorre nos cursinhos 

populares da Rede Emancipa, por entendermos que a educação escolar está regulamentada 

através de uma legislação, diferente dos cursinhos populares, que surgem de uma ausência, uma 

incapacidade do ensino regular, e  cria uma demanda para os alunos que desejam ingressar nas 

universidades, mas não tem o domínio dos conteúdos que são “cobrados” nos vestibulares, 

tendo portanto uma proposta propedêutica. Porém, é importante ressaltar que, no momento das 

entrevistas, foram utilizados os termos “ensino formal” e “ensino não-formal” para denominar 

os dois sistemas de ensino. 

Em relação as principais diferenças entre as aulas dos professores no ensino regular e 

no ensino não-regular, a questão com maior presença no discurso dos professores foi a liberdade 

que eles têm dentro dos cursinhos, por se tratar de um projeto coletivo, onde tudo é decidido 

em conjunto, e os professores têm autonomia completa para preparar e ministrar suas aulas da 

maneira que considerarem melhor para os alunos. Quando os professores se referem ao seu 

trabalho no ensino regular, é constante a reclamação em relação a burocracia necessária para 

propor qualquer atividade diferente, principalmente nas escolas estaduais, como relatado pelos 

professores Raquel e Lázaro.  

Outro ponto presente na fala dos professores em relação ao ensino regular foi a cobrança 

na utilização o material didático, sendo muitas vezes a conclusão dele a medida para avaliar se 

o professor tem ou não desempenhado bem o seu trabalho. Como a Rede Emancipa não possui 

um material didático próprio, os professores têm total liberdade para preparar suas aulas e, como 

foi dito anteriormente, eles buscam diversas referências, inclusive em materiais didáticos. 

Entendemos por ensino tradicional uma concepção de educação que enxerga o professor 

como transmissor do conhecimento e o aluno como sujeito passivo, uma tábula rasa, ou como 

Paulo Freire coloca, uma educação bancária. Segundo ele, essa educação seria: 

 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos a 

memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 

transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. 
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Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor 

educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores 

educandos serão. Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em 

que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar de 

comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, 

meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a 

concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se 

oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-

los. (FREIRE, p. 66, 1983). 

 

A Rede Emancipa tem como proposta pedagógica o oposto disso, que são as práticas 

freirianas, ou práticas problematizadoras, as quais segundo ele:  

 

Enquanto na concepção “bancária” – permita-se-nos a repetição insistente – o 

educador vai “enchendo” os educandos de falso saber, que são os conteúdos 

impostos, na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu 

poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas 

relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma 

realidade em transformação, em processo. A tendência, então, do educador-

educando como dos educandos-educadores é estabelecerem uma forma 

autentica de pensar e atuar. Pensar-se a si mesmos e ao mundo, 

simultaneamente, sem dicotomizar este pensar da ação. A educação 

problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os 

homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que 

e em que se acham. (FREIRE, p. 82, 1983) 

 

Importante ressaltar que, embora a Rede Emancipa defenda essa concepção de educação 

problematizadora, não existe um controle sobre a metodologia que os professores da rede 

utilizam em suas aulas, tendo eles liberdade para lecionar da forma que acharem mais pertinente 

aos seus alunos. 

Partindo dessa concepção de ensino tradicional, a maioria dos professores entrevistados 

se colocaram contrários a ele, enxergando-o como algo conteudista, e que não leva em conta a 
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realidade dos alunos, portanto não constrói ligações com eles, tornando o conteúdo algo sem 

sentido e dificultando o seu entendimento.  

Porém, é interessante notar que embora haja uma crítica a esse tipo de ensino, em alguns 

momentos foi possível notar que ele ainda é utilizado mesmo por professores que o criticam. 

Por exemplo o professor Roberto se coloca contra o que ele chama de ensino tradicional, mas 

traz como exemplo da defasagem causada pela pandemia o fato dos alunos não saberem o que 

significa “escambo”, fazendo assim uma avaliação conteudista do conhecimento do aluno, mais 

ligado ao que é considerado o “ensino tradicional”. 

Foi frequente na fala dos professores entrevistados que eles buscavam preparar a aula a 

partir das vivências e do universo cultural dos alunos, pensando naquilo que eles gostam e 

consomem no seu dia a dia, buscando assim praticar o acolhimento dos alunos e valorizar os 

seus saberes. 

 

 

3.6       Impacto da pandemia em suas práticas11:  

 

 

Foi unanimidade entre os professores que o impacto da pandemia sobre as suas práticas 

foi muito grande. É frequente escutar em suas falas, como por exemplo dos professores Roberto 

e Raquel, que por acreditarem em uma educação socioafetiva e de acolhimento dos alunos onde 

o contato, a experiência e a vivência com eles é fundamental, o formato EAD dificultou, se não 

tornou impossível essa tarefa. Isso os levou a ter que se adaptar ao novo formato, e de certa 

forma “reaprender a serem professores”, num formato que a professora Raquel, por exemplo, 

considera mais “mecânico”, e voltado para o que ela considera como ensino tradicional do que 

a prática que ela acredita como professora. 

Segundo os professores, essa questão da falta de proximidade com os alunos foi até mais 

grave nos cursinhos do que nas escolas, pois ao se iniciar a quarentena, que foi um período onde 

todas as atividades se tornaram remotas, começou justamente na semana das aulas inaugurais 

 
11 Por pandemia me refiro a pandemia do Coronavírus que ficou conhecido como COVID-19 que levou a morte 
de milhões de pessoas ao redor do mundo, e que fez com que as aulas nas escolas e nos cursinhos ocorressem 
de maneira EAD a partir de março de 2020. 
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dos cursinhos, momento fundamental de apresentação dos professores aos alunos. Segundo 

eles, com a ausência desse momento foi muito difícil estabelecer qualquer tipo de relação com 

os alunos, principalmente uma relação afetiva. Isso agravou ainda mais um problema histórico 

dos cursinhos da rede: a evasão de alunos durante o ano, que é comum ocorrer, mas durante a 

pandemia foi ainda mais intensa por diversos motivos, como a falta de acesso à internet, 

computadores e celulares, entre outras questões, como a necessidade de trabalhar, ou a incerteza 

da realização do ENEM naquele ano.  

Nas falas dos professores foi possível observar que foram tentados muitos formatos de 

aulas online, como ao vivo ou assíncronas, aos sábados ou durante a semana, e em formato de 

vídeos, textos ou áudios. Porém, nenhuma dessas tentativas teve o resultado esperado, levando 

inclusive ao encerramento das atividades de alguns cursinhos, como no caso da professora 

Maria, no Cursinho Martin Luther King. 

Foi comum nos relatos a questão da baixa participação dos alunos nas aulas, tanto nas 

escolas quanto nos cursinhos, levando a uma dificuldade maior de saber até que ponto os seus 

objetivos educacionais estavam sendo alcançados com os alunos.  

Quando as entrevistas foram realizadas, as aulas estavam voltando a serem presenciais, 

e nas falas dos professores Roberto e Lázaro esteve presente a visão de um enorme déficit 

educacional dos alunos durante o período EAD, em especial aos mais novos. 

 

 

3.7      Relação com movimentos sociais e com a Rede Emancipa: 

 

 

Entre os professores entrevistados, a maioria nunca havia tido contato com movimentos 

sociais anteriormente a Rede Emancipa, como são os casos dos professores Roberto, Maria e 

Heloísa. As exceções são a professora Raquel, que chegou a fazer parte do movimento negro 

da Unifesp, mas devido as demandas que tinha na época acabou não conseguindo participar 

ativamente, e o professor Lázaro, que participou do Movimento Sem Teto do Centro (MSTC), 

mas conta que apenas participou de algumas reuniões e de uma ocupação de um prédio 
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localizado na Praça da República no centro de São Paulo, mas não conseguiu permanecer no 

movimento.  

Em relação a como os professores tomaram conhecimento da Rede Emancipa, temos 

uma diversidade de motivos, porém todos partem de um desejo anterior de realizar um trabalho 

voluntário como professor.  

Os professores Roberto e Maria contaram que tinham interesse em ser professores 

voluntários, e descobriram a Rede Emancipa por meio da internet. Já os professores Lázaro e 

Heloísa foram apresentados a rede através de colegas da Unifesp que já atuavam nela como 

professores. No caso da professora Raquel, ela teve conhecimento da Rede quando foi 

apresentada a uma coordenadora em um evento na USP. Porém, mesmo tendo descoberto a 

Rede Emancipa por meios diferentes, foi unânime nas entrevistas um interesse pelo projeto ao 

serem apresentados, e quase em todas as entrevistas foi citado o momento da formação para 

professores no início do ano como o primeiro contato presencial com a rede. 

No que diz respeito a relação dos professores com a Rede Emancipa em si e os outros 

cursinhos, também houve uma diversidade de relatos, mas todos se viam mais distantes do que 

anteriormente no momento da entrevista. O professor que teve menos contato com a rede em si 

foi o professor Roberto, que foi prejudicado por ter entrado na rede em 2020, ano da chegada 

da pandemia ao Brasil, tendo como o maior contato a formação para professores de início de 

ano que ocorreu uma semana antes do início da quarentena. A professora que teve mais contato 

direto com a rede em si foi a Maria, que chegou a integrar as coordenações estadual e executiva, 

mas acabou se afastando devido a questões como pandemia, outras demandas e um novo 

emprego. 

Nas entrevistas foi possível notar um descontentamento com a Rede Emancipa e a 

relação com os outros cursinhos da rede, principalmente nas falas dos professores Raquel e 

Lázaro. Esteve presente em seus relatos que a rede se propõe a ser uma estrutura horizontal, 

mas que na prática acaba existindo uma hierarquia entre as coordenações e os cursinhos, criando 

um sentimento de isolamento em relação a rede e os outros cursinhos. Para Raquel, seria 

necessário que a rede fizesse um trabalho mais próximo de articulação com os cursinhos em si, 

mas ela reconhece que há falhas de ambos os lados. No relato do professor Lázaro houve uma 

crítica em relação a aproximação da rede com a política partidária, levando a alienação de 

alguns alunos e professores, além de questões com a própria direção da escola onde funciona o 

cursinho.  
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 O relato da professora Heloísa ela traz um ponto presente na maioria das entrevistas, em 

que esse contato com a rede se dá de maneira mais pontual, em eventos específicos que uniam 

todos os cursinhos, como nas formações para professores e no Dia na USP. Ela traz ainda que 

o contato que ela tem com pessoas de outros cursinhos atualmente é devido a relações de 

amizade que cultivou no outro cursinho no qual trabalhou, e não devido a articulação da rede. 

 Foram apresentados diversos motivos pelos quais os professores escolheram trabalhar 

de maneira voluntária, porém o mais presente nas entrevistas e que esteve na fala de todos os 

professores foi o da necessidade de democratização do ensino e do conhecimento, que ele não 

deve ser reservado apenas para quem tem condições de pagar por ele. Muitos deles 

compartilharam como esse tipo de iniciativa de educação popular foi fundamental para que eles 

conseguissem cursar uma faculdade e se tornar eles próprios professores. 

 Um motivo que é bem frequente entre os professores para buscar dar aulas na Rede 

Emancipa, principalmente entre os professores que ainda estão cursando a graduação, é buscar 

experiência em sala de aula. Porém, apenas no caso da professora Heloísa esse foi um motivo 

citado, principalmente porque os outros professores, com exceção da professora Maria, já 

tinham essa experiência. 

 É interessante notar que ao começar a dar aulas nos cursinhos, todos os professores 

entrevistados buscaram um engajamento maior com o movimento, chegando em algum 

momento a fazer parte da coordenação. Foi frequente escutar que os cursinhos da rede, por 

terem essa filosofia de cursinhos populares, são um espaço de construção coletiva, e que é 

prazeroso fazer parte daquele espaço e construir as relações entre os coordenadores, professores 

e alunos, ressaltando seu caráter de ativismo, criticando uma visão mais assistencialista ou 

filantrópica desse trabalho. 

 

 

3.8    Formação continuada ou extra e a contribuição da Rede Emancipa para a formação: 

 

 

Todos os professores realizam de alguma maneira uma formação continuada ou extra 

no momento das entrevistas, em sua maioria voltadas para a área da Pedagogia, como são os 
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exemplos do professor de Roberto, que estava realizando uma pós-graduação na área de 

Psicopedagogia, da professora Raquel, que estava fazendo uma nova graduação em Pedagogia, 

e da professora Heloísa, que participava da Rede de Educadores pra Paz, um grupo de estudos 

que aborda diversas questões ligadas a pedagogia, como por exemplo criar espaços de fala e 

escuta dentro da sala de aula, e como se comunicar de uma maneira não-violenta com os alunos. 

Houve também uma crítica as formações realizadas pelo Estado conhecidas como ATPC 

(Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo) pelos professores Raquel e Lázaro que as realizam. 

Na opinião deles, as formações são bastante precárias, trazendo geralmente conteúdos que eles 

já estão familiarizados, e que não se sentem contemplados nem estimulados pelas discussões 

propostas. 

Em relação a contribuição da estrutura da Rede Emancipa para a formação dos 

professores, foi unanimidade que ela contribuiu de uma maneira fundamental. Porém, foi 

ressaltado com mais frequência que essa contribuição em sua maior parte não veio pelos cursos 

oferecidos pela rede, e sim pela vivência dos cursinhos. Foi comum escutar nos relatos o quanto 

a experiência do cursinho enquanto um espaço de construção coletiva mostrou ser possível 

realizar a educação a partir de uma prática mais democrática, diferente das estruturas que os 

professores encontram nas escolas em que trabalham. 

Outro ponto destacado foi o da importância do cursinho como local de formação 

política, principalmente a partir do ponto de entender que o trabalho realizado neles vai além 

de ser apenas um trabalho voluntário filantrópico, e sim um ativismo em defesa de uma 

educação acessível e popular, como ressaltado nas falas das professoras Maria e Heloísa. 
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4. Parte Propositiva 

 

Por nossa pesquisa trabalhar com as trajetórias de vida e os saberes docentes de 

professores de História de cursinhos populares, encontramos bastante dificuldade em pensar de 

que maneira ela poderia se tornar uma proposta para a sala de aula. A partir de nossas conversas, 

percebemos que a parte da pesquisa com um maior potencial pedagógico no ambiente escolar 

seria a metodologia da pesquisa que foi a utilização da História Oral. Portanto, baseados na 

proposta de Alberti (2006), apresentaremos uma proposta de sequência didática onde os alunos 

serão convidados a refletir sobre como experiências individuais possibilitam um maior 

entendimento sobre o passado através da escrita de uma biografia sobre seus quatro avós, 

utilizando fontes históricas escritas e a metodologia da História Oral. 

 

Proposta de Sequência Didática 

 

 

Tema da sequência didática: História Oral. 

 

Público-alvo: Alunos do 3º ano do Ensino Médio. 

 

Objetivo da sequência didática: Utilizar a história de vida de seus avós para uma maior 

compreensão de sua história e da história da sociedade. 

 

Conteúdos a serem trabalhados: Importância de fontes históricas e da História Oral para a 

preservação da história e da cultura; Importância de conhecer sua história. 

 

Habilidades da BNCC a serem desenvolvidas: EF06HI02, do Campo de experiências “História: 

tempo, espaço e formas de registros” 
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Tempo de execução da sequência didática: 2 aulas 

 

Materiais necessários: Papel e caneta para criar o roteiro de entrevista. 

 

Detalhamento das aulas:  

 

1ª Aula 

 

Organização da turma: A turma será organizada em roda para incentivar o diálogo e o debate 

sobre a proposta da atividade.  

 

Introdução: 

 

 Cada vez mais historiadores tem defendido que experiências individuais podem ampliar 

nosso conhecimento sobre o mundo. Segundo Alberti (2006) “o estudo de experiências 

particulares torna mais concreto o conhecimento do passado e permite perceber interseções 

entre o tempo histórico e a trajetória individual”. A proposta desta sequência didática é dar a 

oportunidade de os alunos ampliarem seu conhecimento da história com base na trajetória de 

vida de pessoas concretas, no caso os seus avós.  

O(a) professor(a) pode iniciar a aula mostrando como a História Oral foi utilizada por 

diversos povos para preservar sua história e cultura, principalmente durante a Pré-História, e 

como ela ainda é muito utilizada por diversas culturas, como alguns povos indígenas brasileiros. 

 

Desenvolvimento: 
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 A partir dessas informações, os alunos serão convidados a montar um pequeno roteiro 

para entrevistarem seus avós, e caso isso não seja possível, que entrevistem pessoas próximas 

a eles para que possam colher informações sobre o seu passado. Incentivamos que a entrevista 

seja com parentes porque assim será possível dos alunos descobrirem informações novas sobre 

sua família que não estavam cientes anteriormente. Caso por algum motivo seja impossível 

descobrir informações sobre algum dos avós, o aluno poderá escolher um outro personagem da 

família, como um primo ou um tio-avô, por exemplo, que tenha sido importante para os avós 

biografados ou para a família como um todo. A proposta de roteiro pode ser aberta para os 

alunos sugerirem possíveis perguntas, mas caso o(a) professor(a) prefira sugerimos o roteiro a 

seguir12:  

 

Para começar – Comece com perguntas fáceis de responder, como nome, local e data de 

nascimento. Além de contextualizar a pessoa, essas perguntas têm a função de “esquentar” a 

entrevista. É como um começo delicado de um relacionamento, e nada como perguntas simples 

e objetivas para deixar o entrevistado à vontade e ajudá-lo a mergulhar em suas memórias.  

Encadeamento – A ordem cronológica costuma ser um bom fio condutor da conversa, mas não 

é o único. Vale observar se a comunidade ou grupo tem outra lógica de organização de suas 

histórias. Se for adotado o critério cronológico, o roteiro pode ser organizado em três grandes 

blocos de perguntas: Introdução – Origem da pessoa, pais, avós, infância.  

Desenvolvimento – Fases da sua trajetória, incluindo, se for o caso, o tema específico do 

projeto.  

Finalização – Conclusão da história, relação com o presente e o futuro. 

 

Conclusão: Será pedido para os alunos realizar a entrevista baseada no roteiro em casa, mas 

sempre com abertura para que outras questões sejam incorporadas. Importante buscar relacionar 

a trajetória de vida de seus avós com o contexto histórico do país. 

 

 
12 A Entrevista. Tecnologia Social da Memória. Disponível em: < chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/8202/concep
cao-roteiro-e-postura-do-entrevistador.pdf>. Acesso em: 12 de nov. de 2022. 
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2ª Aula 

 

Avaliação: Avaliação da participação dos alunos a partir de apresentações das entrevistas 

realizadas. Cada aluno deve apresentar as principais informações sobre seus avós descobertas 

a partir das entrevistas e de fontes históricas como documentos e fotos por exemplo. Importante 

buscar destacar as informações descobertas que se relacionam diretamente com a vida dos 

alunos, para que dessa forma o aluno perceba como o seu passado e de sua família tem uma 

influência direta sobre a sua realidade. 
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5. Considerações Finais 

 

Para tecer as nossas considerações finais, começaremos por relembrar o que trouxemos 

na introdução, em relação a como chegamos em nosso tema central da pesquisa e quais eram 

as nossas principais perguntas norteadoras e objetivos, e se eles foram atingidos. 

Como trazido anteriormente, esta dissertação iniciou com uma proposta muito diferente 

da que acabou sendo executada. Nossa proposta inicial era realizar uma etnografia com um 

grupo de estudantes do Cursinho Popular Leolinda Daltro, cursinho popular pertencente a Rede 

Emancipa, localizado no bairro do Lauzane Paulista na zona norte da cidade de São Paulo. 

Nosso objetivo era avaliar se o discurso da Rede, que defende que a partir das experiências dos 

alunos nos cursinhos ocorreria a sua emancipação, realmente acontecia na prática. Porém, 

devido a pandemia de Covid 19 que chegou ao Brasil oficialmente em março de 2020, esse 

acompanhamento com os alunos se tornou impossível, e como o resto do mundo tivemos que 

nos adaptar as mudanças trazidas pela pandemia. 

Desejávamos nos manter dentro da proposta de trabalhar com cursinhos populares por 

enxergarmos neles um local pouco explorado e de muito potencial para análises. Embasados 

em autores como Goodson para discutir as trajetórias de vida e Tardif para analisarmos os 

saberes docentes, enxergamos um grande potencial em trazer as experiências desses professores 

de História de cursinhos da Rede.  

Como tínhamos como um dos objetivos principais trazermos as trajetórias de vida dos 

professores de História dos cursinhos da Rede Emancipa, optamos por realizar uma pesquisa 

com um caráter qualitativo e não quantitativo. Como metodologia escolhemos a História Oral, 

que seria executada a partir da realização de entrevistas com 5 professores de História dos 

cursinhos da Rede Emancipa da Região Metropolitana de São Paulo, por acreditarmos que seria 

o número ideal para esmiuçarmos as suas experiências e conseguirmos alguma indicação de 

possíveis perfis desses professores. Porém, é importante ressaltar que não esperávamos a partir 

das 5 entrevistas traçar um modelo de como seriam os professores de História da Rede 

Emancipa na Região Metropolitana de São Paulo, mas sim trazer 5 experiências para que seja 

possível entender melhor esse universo.  

Acabamos optando pelo recorte de professores da Rede Emancipa, por se tratar de uma 

rede consolidada, com 14 anos de existência, possuindo cursinhos em toda as regiões do Brasil. 
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Além disso, era uma rede a qual eu já estava familiarizado, pois já fazia parte dela como 

professor de História e coordenador desde 2018, levando a um entendimento maior de seu 

funcionamento e das experiências dos professores entrevistados. 

Acredito que alcançamos nosso objetivo de analisar a trajetória de vida dos professores 

entrevistados. As entrevistas se mostraram muito ricas, com os professores muito abertos a 

contar sobre suas trajetórias de vida e experiências nos cursinhos, as quais analisamos no 

capítulo 3. Segundo o conceito de experiência de Thompson, as experiências tanto de vida 

quanto dos cursinhos relatadas nas entrevistas são fundamentais para compreendermos a 

realidade dos cursinhos e desses professores (THOMPSON, 2002). 

Em relação aos saberes docentes dos professores, acredito que alcançamos também este 

objetivo. Segundo Tardif, os saberes docentes são “um saber plural, formado pelo amálgama, 

mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 

disciplinares, curriculares e experenciais” (TARDIF, 2014, p. 36). Acreditamos que a partir das 

entrevistas foi possível identificar em diversos pontos esses saberes sendo trazidos pelos 

entrevistados, ao contar sobre suas experiências, seja em sua vida pessoal ou profissional, por 

exemplo ao exporem de que maneira prepararam e dão suas aulas, e a diferença entre elas e as 

aulas dos cursinhos.  

Por nossa amostragem ser qualitativa e não quantitativa, não tínhamos como objetivo 

traçar um perfil ou tirar conclusões de como são os professores de História dos cursinhos da 

Região Metropolitana de São Paulo da Rede Emancipa, portanto esse trabalho se coloca como 

uma oportunidade de entendermos melhor esses sujeitos em suas especificidades e 

idiossincrasias.  

Enfim, acreditamos que não nos cabe colocar uma conclusão final acerca dessas 

entrevistas, pois não era esse o objetivo do trabalho.  

Como proposta para um trabalho futuro como possível desdobramento deste, sugerimos 

realizar uma pesquisa que busque um caráter quantitativo de informações sobre os professores, 

para assim podermos complementar as informações trazidas nesta dissertação com um universo 

maior, porém sem o aprofundamento que tivemos nesta dissertação. 
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ANEXO: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

 Para garantir o anonimato dos professores e das pessoas presentes nos seus relatos, 

escolhemos por esconder qualquer nome que tenha sido falado durante as entrevistas. 

 

 

Entrevista Professor Roberto 

 

José: Bom Gui, como eu falei, deve ser mesmo uma conversa, não uma coisa muito presa ao 

roteiro, e como eu falei a ideia era que você contasse um pouco sobre sua trajetória de vida, 

como que você chegou até o cursinho e tudo mais, e também o que que você traz, como que 

você professor, que saberes que você traz, e primeiro eu queria que você me contasse um pouco 

sobre como que foi é, como que é a tua estrutura familiar assim, um pouco de onde você viveu, 

quem que é sua família, em que condições você viveu, pode contar um pouco sobre a sua, 

basicamente a sua família, como que ela é constituída, é mais ou menos por aí. 

 

Roberto: Ah, beleza. Então falou sobre a família, a minha família é a família tradicional né, eu 

tenho meu pai e minha mãe eles são casados há mais de 37 anos, eu tenho uma irmã que é 11 

anos mais nova que eu. Bom, minha família desde sempre ela foi muito unida né, porque aos 6 

meses de idade eu tive um Tumor de Wilms no rim e isso fez com que eu tirasse o rim direito 

né, eu não tenho o rim direito. E aí isso fez com que a minha família assim, por eu ser um dos 

primeiros netos até dos meus avós, isso girou em torno de tudo assim, porque a minha família 

é, meu pai, é meu pai se aposentou agora como ferroviário, meu pai trabalhou 34 anos na CPTM 

Fepasa, a antiga Sorocabana né, aí depois veio a Fepasa e depois a CPTM, aí minha mãe era 

gerente bancária, e agora gerencia uma clínica médica, então assim somos de classe média né, 

mas mesmo assim o tratamento naquela época de câncer infantil era muito caro e tal, então a 

minha família é muito unida assim em questão tanto de união familiar de laços familiares né, 

até chegar na união financeira também porque a minha cirurgia e meus tratamentos de, de uma 

quimioterapia e de radioterapia sempre foram caros, então sempre passou muito pela minha 
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família, minha família sempre foi unida assim, nunca tive uma falta de afeto familiar, eles 

sempre me ajudaram e sempre me apoiaram em tudo, então foi bem tranquilo assim na questão 

pra mim familiar. 

 

José: Caralho, nossa não sabia disso não Gui, caralho, que pesado. 

 

Roberto: Pancada né Zé? 

 

José: Mas hoje em dia tá tipo zerado essa parte do tumor, tipo já... 

 

Roberto: Então, eu tive com 6 meses de idade e fui, eu fiz tratamento até os 15 anos né tipo, eu 

fiz tratamento até, quimio e radioterapia eu fiz até o um ano e pouquinho, e depois eu tinha que 

ficar voltando no Hospital São Paulo. Hoje o hospital São Paulo que é aquele de referência de 

oncologia na América Latina eu fui paciente número 4 de lá, era uma casinha quando eu fui lá 

em 1991 né, então tipo eu fui paciente número 4, eu fazia quimio, quimioterapia e radioterapia 

em cima de uma pia porque, hoje em dia o Hospital São Paulo é um prédio enorme lá no centro 

e tal, porém é...aí eu fiz até uns 15 anos, com 15 anos eu recebi alta e desde então eu mantenho 

fazendo exames né anualmente para ver se não tem nada mas assim, aquele tumor que teve 

podem surgir novos né, porque depende da ciência, mas é... aquele não influencia mais em nada, 

não volta nunca mais. 

 

José:  Ah, que bom. Mas caralho, que fita, não tava ligado disso não (risos). Embaçado mas que 

bom que deu tudo certo. E você acabou falando um pouco sobre isso já né, provavelmente sua 

resposta vai passar também por essa questão do tumor, mas queria que você contasse um pouco 

sobre sua infância assim, quais são as memórias que você tem da sua primeira fase de vida 

assim? 

 

Roberto: Então, minha infância ela é bem isso assim. Meus pais eles... na verdade meu pai e 

minha mãe por terem que trabalhar né, eu ficava muito com a minha vó, minha vó por parte de 
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pai, e com o meu vô. Meu vô também era ferroviário, minha vó era antiga trabalhadora das 

indústrias têxtil ali do Brás, e eu ficava com elas né, ficava com eles tal, e minha primeira 

infância foi muito rodeada naquele negócio de, tipo, proteção sabe? Tudo que eu, sei lá, se uma 

criança normal chorasse, se eu chorasse já, vamos pro médico pelo amor de Deus, alguma coisa 

tá acontecendo (risos), então sempre tive essa coisa, até hoje assim, meus pais, meus avós me 

protegem muito assim em questão de saúde né, por causa disso foi uma coisa que eles, meu, é... 

qualquer coisinha corria, mas minha infância foi bem normal, tipo, é... brincava na rua né, hoje 

em dia não tem muito mais isso mas nossa, eu vivia o dia inteiro na rua, corria muito e tal, meu, 

minha vó, ela é da Praia Grande, natural da Praia Grande né, então eles possuíam uma casa lá 

e eu brincava muito na praia, muito, eu ia praticamente sempre pra praia, então eu sempre tive 

essa conexão. Minhas lembranças são, as lembranças da primeira infância são brincadeira na 

rua e meu vô né, que era ferroviário, pai do meu pai, era pescador então, é, uma coisa engraçada 

que a gente, que ele sempre fazia comigo ele, a gente ia pescar bem cedinho né, saia bem cedo 

mesmo, e ia pescar no mar e aí eu ficava na areia fazendo castelinho e ele ia lá no meio do mar 

com a vara tal, jogava a vara e ele vinha puxando a vara e falava assim “segura pro vô aqui 

rapidinho que o vô vai fazer não sei o que”, e aí, lógico, quando eu segurava a vara tinha um 

peixe né (risos), e aí eu só puxava, ai ele “nossa, você pegou” e tal e aí eu voltava pra casa tão 

feliz pra falar pra minha vó que eu tinha pego um peixe, então, tipo, é muito, sempre foi muito 

assim minha infância, minha infância foi muito afetiva, foi muito bacana. 

 

José: E foi lá em Osasco mesmo né que você falou de brincar na rua? Foi lá que você cresceu? 

 

Roberto: Isso, sim, eu cresci sempre em Osasco. Eu morei 12 anos em Carapicuíba, que é uma 

cidade vizinha de Osasco né, porém ali era uma periferia que eu morava ali, perto da Cohab né, 

das Cohabs famosas de Carapicuíba, então minha mãe não deixava eu ficar na rua, é, aí 

basicamente eu só ia lá pra dormir né, era um dormitório quase porque eu acordava cedo, ia pra 

minha vó, e aí ia pra escola, voltava pra minha vó, minha mãe voltava pra me buscar a noite, 

eu dormia, então só brincava na minha vó em Osasco mesmo. Eu nasci e cresci em Osasco né. 
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José: Pode crê. E queria saber também tua relação com a escola né, tipo, você gostava da escola? 

Não gostava? Você tinha facilidade, tinha colegas lá? Não tinha colegas? Qual que era tua 

relação com os professores. Queria saber mais ou menos como foi essa tua vivência na escola. 

 

Roberto: Então, minha vivência na escola foi, é bem engraçada né, tipo, porque eu, meus 

primeiros anos né, minha educação infantil e meu ensino fundamental 1, foram em um colégio 

católico né, um colégio de freira, no Instituto São Pio X, que é um colégio católico em Osasco 

né, então muito rígido, muito tradicionalista e tal, e sempre tive bons amigos, sempre tive uma 

ótima relação com as professoras. É... nos primeiros anos então eu era um bom aluno e tal, só 

que depois era muito caro pros meus pais né, e aí acabei indo para colégios particulares, sempre 

estudei em colégio particular, porém eu fui pra colégios particulares menores né, porque meus 

pais tinham condição de pagar. Então eu fui pra um colégio chamado Colégio Prisma em Osasco 

onde eu desenvolvi muito assim, questão social, de conversar e tal, antes eu era mais reprimido 

não sei o que, mas aí depois eu fui conversando, bagunçando, causando na vida de todo mundo, 

e depois eu fui fazer colegial técnico no Instituto Tecnológico de Osasco né, e fiz Informática 

lá né, e aí foi onde eu causei mesmo, porque o pessoal lá, era um colégio muito grande então 

quase ninguém tinha controle né, eu vinha de um colégio super rígido que era o Pio X, eu fui 

pra um colégio que ninguém tava nem aí com nada então, aí eu acabei repetindo o 1º ano e tal, 

mas assim, nunca, é, até o 6º ano eu fui um aluno bem estudioso, depois começou a aflorar uma 

coisa que eu não conseguia prestar muita atenção nas aulas né, e muita dificuldade assim pra 

ler textos longos e tal. E isso só foi me refletir lá na faculdade quando eu descobri o TDCH né, 

o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que eu tenho, que eu me trato desde os 20 

anos, já fazem 10 anos né que eu trato isso, mas durante a escola assim, apoio, naquela época 

né, era 1990, é... década de 90, terminei em 2010 a escola, é... acho que na época que eu estudei 

pelo menos não tinha esse fluxo de transtornos psicológicos, acho que não era nem uma 

realidade da educação brasileira assim. Então acabou passando eu como uma pessoa tipo “Ah, 

o Guilherme ele tem um comportamento bom mas ele não presta muita atenção na aula, ele se 

distrai fácil e tal, ele é muito agitado” mas aí acabou passando, e aí quando eu fui pra faculdade 

de História mesmo foi onde pegou realmente e aí eu fui atrás achando que era uma coisa mais 

física né, achei que era uma doença física, e depois eu fui descobrindo que era um transtorno 

psicológico mesmo né. 
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José: Que acho que você ficou com aquela pecha de professor de “Ah, ele não presta atenção 

em nada” e tudo mais e você achou que era só... que não tinha uma questão por trás. 

 

Roberto: Não, é, tipo, sempre foi assim né, eu sempre passei pelo menos no Ensino Médio, 

onde aflorou mais é, eu sempre passei nos trancos e barrancos né, na escola, e eu me interessava, 

me interessava muito por História, por Geografia e tal, porém não conseguia acompanhar né, 

era muito texto assim, então eu tinha que fazer, se um aluno normal fazia uma força pra entender 

eu fazia o dobro, e sempre passou por aquilo “Ah, o cara... preguiça né, o cara é só agitado né, 

só quer saber de bagunçar”, e aí acaba gerando aquele, aquele mal estar entre professor e aluno 

né, tipo, “Ah, o cara só quer bagunçar, então deixa ele pra lá”, e aí... acabava passando por isso 

e só na faculdade que eu fui atrás disso então, acabou pegando mesmo. 

 

José: E até você falou sobre a questão de História e Geografia que você gostava mais né, que 

que te fez decidir ir pra História, por que você escolheu esse caminho? E também queria saber 

quando que você decidiu ser professor, se foi durante a escola mesmo, se foi depois... 

 

Roberto: Então, é engraçado tipo, eu fiz colegial técnico em Informática né, meu pai sempre 

teve essa visão que eu precisava fazer um colegial técnico, e eu tinha uma professora nos poucos 

anos que eu fiquei no Prisma chamada Adriana Pasqual, que meu, ela me dava aula de História 

e ela me encantava assim pela matéria, mesmo eu, assim com toda dificuldade do mundo eu ia 

muito bem em História porque eu ficava encantado com a matéria, o jeito que ela explicava, o 

jeito que ela transformava, dava uma dramaticidade pra tudo, não era só explicar né, ela dava 

um drama naquilo ali você falava “Nossa!”, parecia um filme aquilo cara, adoro... e aí eu fui 

alimentando aquilo, quando eu fui pra FITO né, a Fundação e Instituto Tecnológico de Osasco, 

eu tinha História com o Luís Fernando, que era um professor também ótimo, mas ele era um 

professor já bem antigo, mas ele dava História, o jeito que ele dava ele era bem legal também 

que ele fazia como se ele tivesse conhecido os personagens históricos sabe? Parecia que quando 

ele tava explicando, parecia que ele tinha batido um papo com o cara, tinha vivido aquilo, tava 

ali do lado vendo aquilo, e aí eu fui alimentando né, o meu desejo por História. Porém, quando 

eu sai do, quando eu fiz colegial técnico de Informática, quando eu sai eu fui pra Fatec né, eu 

fui continuar em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e aí foi, eu fui fazendo o curso só 
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que cara, não me enxergava naquilo lá, não me encaixava dentro daquele mundo de Informática, 

de Tecnologia, e foi aflorando aquele negócio “Cara, quero ir pra História, quero ir pra História, 

quero ir pra História”, porém entretanto todavia né é aquele negócio de ser professor que você 

tem aquele meio receio né, tipo “Ah, ser professor? Melhor eu ficar quieto aqui né”. E aí eu 

levei até o 5º semestre da faculdade de Análise e Desenvolvimento, aí chegou um período que 

eu falei “Não dá mais. Não dá, não quero mais, isso não é pra mim, tal”, e eu fui, aí eu falei 

com meus pais na época né, a gente teve aquela reuniãozinha familiar né (risos), aí eu falei 

“Cara, não dá, eu quero ir pra História”. Aí eu fui pra História, quando a gente chega na 

faculdade, não sei se isso passou por você, se isso aconteceu com você, a gente toma um baque 

né, porque a gente tá acostumado com a História do colégio e tal, e quando você vai pra 

faculdade de História mesmo você fala “Eita, não é muito isso”. E aí eu acabei fazendo, no 

meio do processo né, no meio do... da faculdade de História eu falei “Ah, será que é isso mesmo 

que eu quero?”. Eu tive alguns professores que ah, não sei, eles acabaram me desanimando 

assim, não por... pelo próprio modelo de aula deles e tal, pelo fundamentalismo, pelas posições 

e tal, muito, as posições políticas muito, é... naquela época ainda que eu fiz na época da Dilma 

e tal, posições políticas muito polarizadas né, muito coisas assim muito radical e tal, e aquilo 

foi me desanimando... 

 

José: Mas radical pró Dilma ou contra a Dilma?  

 

Roberto: Não, pró, pró, pró mesmo, mas não era... era aquele radicalismo meio sem noção sabe? 

As pessoas não conseguiam é, tipo, saber um ponto de falar “Pô, mas aí também tá errado”, era 

tipo se ela fizesse qualquer coisa os caras “Não, ela fez isso por causa disso e tal”, e aquilo foi 

me dando, tipo beleza, eu tava com eles, mas eu enxergava de outra maneira e eles meio que 

não concordavam na outra aula, tipo “Beleza, vocês podem pensar que nem a gente, mas tem 

que pensar exatamente que nem a gente”. Se você tivesse um ponto, eu lembro que na época é, 

ainda era, o Jean Wyllys ainda tava como deputado, e aí ele falou uma coisa que meu, foi nada 

a ver, e aí tipo, super concordava com as ideias e tal, mas aí eu falei “Não, esse negócio, meu, 

sei lá, não concordo com ele”, nem lembro o que ele falou mas, mas nem concordo com ele, ele 

falou de um jeito pra mim não faz sentido. E aí nossa, parecia que eu tinha entrado na sala com 

a bandeira do nazismo, então isso foi tipo me desanimando como professor, falei “Meu, se pra 

ser professor de História tem que ser isso eu não quero”. E aí quando eu fui fazer meus estágio 
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né, fui fazer os estágios obrigatórios aí cara, quando eu vivi o ambiente escolar eu falei “Meu, 

pelo amor de Deus, é isso aqui que eu quero pra minha vida inteira”, então foi aí nesse momento, 

acho que lá por volta do 4º, 5º semestre foi quando eu realmente falei “Meu, é isso que eu quero 

pra minha vida, é isso que eu quero é professor mesmo, é agora aqui, é isso”. E aí foi onde 

realmente eu decidi mesmo. 

 

José: Mas só não ficou claro uma coisa pra mim, você já entrou na faculdade de História 

querendo ser professor ou foi uma coisa que você descobriu no caminho? 

 

Roberto: Não, eu já entrei querendo ser professor, eu já entrei, porque eu sei que tem aquele 

negócio né “Ah, você vai cursar História você vai fazer o que? Vai dar aula né?”, e eu sempre 

comprei essa ideia de “Quero dar aula, quero dar aula, quero dar aula”, e aí eu entrei querendo 

ser professor. Mas aí eu fui decidir mesmo, mesmo assim sabe, quando você bate o pé e fala 

“Meu, é isso”, foi justamente na época de estágio, quando eu fui pra prática mesmo. 

 

José: E você deixou bem claro né que você gosta muito de dar aula, mas você tem algum 

objetivo assim como professor? Que que você pretende assim quando você fala “Quero ser 

professor” é porque você gosta ou você tem objetivos seus a partir da profissão? 

 

Roberto: Então, a partir da profissão eu tenho muito objetivo, mas eu gosto muito de dar aula 

financeiramente falando, lógico, não dá pra se manter dando aula só pra colégio né tipo, 

financeiramente o objetivo seria ir pra um ensino superior onde você tenta se estabilizar 

financeiramente. Mas porém, eu curto muito dar aula em ensino médio e fundamental, 

realmente é onde eu gosto, é onde eu me sinto bem, é onde eu consigo, eu não sei se eu me 

daria bem, eu faria com tanto prazer o que eu faço quando eu vou pra dar aula pra um ensino 

médio ou fundamental 2 no ensino superior, talvez seria uma coisa mais financeira assim pra 

tentar buscar uma estabilidade financeira, mas o objetivo como professor mesmo é ficar no 

fundamental e médio. Querendo ou não é onde eu me enxergo, onde eu desenvolvo melhor meu 

trabalho. 
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José: Mas aí pensando né com esses anos do médio e do fundamental 2, você acredita que a 

partir das suas aulas você consiga algum objetivo tipo de, não sei, fazer eles pensarem sobre 

alguma coisa, ou você acha que... basicamente porque você acha que História é importante? 

Por que é importante que seus alunos aprendam História? 

 

Roberto: Então, é... na verdade eu descobri isso muito no cursinho esse ano que passou né, acho 

que História, eu sempre tive isto né, um pensamento de cíclico de História, da pessoa conseguir 

enxergar suas raízes, enxergar porque que acontecem as coisas, e foi muito legal durante esse 

ano no cursinho ver eles se descobrindo enquanto indivíduos né. Eles vendo que eles tem uma 

história, eles é... contando pra eles porque eles não estão marginalizados pela História, sabe? 

É... vendo eles descobrindo a importância que as suas raízes, suas origens tem, vi isso muito no 

Augusto né, que tem uma, que ele tem aquela raiz é... nordestina né, da família nordestina tal, 

ele vendo que tem uma importância muito grande para a História do Brasil aquilo, falando mais 

de História do Brasil né, que foi a matéria que eu dei, então vendo eles se descobrindo, vendo 

é... que eles sim, que a história deles tem importância no geral do Brasil, que eles não são só 

pessoas jogadas aqui, descobrindo sua origem, descobrindo uma identidade dentro deles é, cara, 

pra mim é isso que a História é importante e foi importante. Talvez quando eu dou aula em 

colégio particular, então assim, o impacto social da escola pra eles talvez não seja tão grande 

porque, muitos sabem suas origens é, “Ah, meus avós são imigrantes italianos, imigrantes não 

sei do que”, então é legal quando você passa um impacto pra eles, porque que os avós deles 

vieram pra cá não sei o que, mas quando você tá no cursinho o impacto é muito grande assim, 

você vê uma diferença até de, de percepção de mundo das pessoas que estão ali aprendendo e 

vendo como se encaixaram no mundo, como elas se encaixam no mundo, que elas não tão ali 

só porque jogaram elas ali e elas devem ficar ali, então a História pra mim ensinar isso pra eles 

é importante, no cursinho ainda muito mais. 

 

José: Da hora. Só perguntar uma coisa: você começou a dar aula quando? 

 

Roberto: No cursinho? 

 

José: Não, em geral assim, quando você começou a ter experiência em sala de aula. 
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Roberto: No geral foi 2018, 2018. 

 

José: Na escola particular? 

 

Roberto: É, foi no próprio Prisma, depois fui pro Dom Henrique, e aí cursinho e agora no Paulo 

Avelar 

 

José: E aí queria ver como foi a sua expectativa versus realidade sendo professor de História, 

dando aula. Como foi a tua expectativa pras suas aulas e como os alunos receberam, como foi 

a realidade? 

 

Roberto: Então, no começo foi bem, acho que todos professores passaram por isso né, no 

começo eu programei mil e uma coisas pra fazer e tal, e você tenta e fala “Nossa, agora vai!”, 

e aí você vai pra realidade, a realidade não é tão assim. É, outro impacto que eu tive esse são, 

foram aulas, assuntos que eu acho super interessante, falei “Nossa, os alunos vão adorar!”, e aí 

quando você passa os alunos ficam tipo “Beleza queridão, brigado” (risos). Então... foram os 

primeiros impactos assim é, hoje em dia eu já tô mais acostumado, mas antes eu entrava na aula 

pra falar por exemplo de cabanagem, de revolução francesa, tal, os assuntos que eu gosto né, 

segundo império, eu entrava super empolgado, eu falei “Nossa, agora... daqui vai sair oito 

professores de História né”, e aí acaba, a empolgação deles não acaba levando né, você fica 

meio tipo “Poxa, quase deu”. Então eu acho que assim, como professor, passar, o material que 

eu preparava foi um dos impactos também, essa da empolgação, e também, assim, eu, um dos 

impactos negativos que eu tive muito foi em relação aos déficits educacionais dos alunos né. A 

gente acha que quando a gente vai chegar na sala de aula a gente vai pegar super alunos 

alfabetizados e, até por ser escola particular é, por exemplo, hoje eu dou aula pra um 7º ano que 

eu pô, 7º ano já teria uma alfabetização quase concluída né, tranquila, pelo menos na questão 

da leitura, e hoje, cara, eles não conseguem fazer, eles não conseguem colocar uma sílaba tônica 

na palavra, então assim, a interpretação de texto deles é totalmente prejudicada por isso né, 

então eles vão ler alguma coisa, se eles não encaixam uma sílaba tônica a palavra não tem nem 
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sentido, então é muito difícil. Então esse foi o impacto que eu tive de tipo assim, não ser apenas 

um professor de História, ou um professor de Geografia, eu ser um professor de Português 

também sabe? Um cara, um alfabetizador também de ir lá e falar “Meu, vamo lá que, se eu for 

dar História aqui lascou, vou ter que repetir todo mundo, vai reprovar todo mundo, vamo pega 

o aluno aqui, vamo tenta ajudar ele pra que aí sim eu consiga passar um conteúdo de História. 

Não dá pra só chegar lá e tacar conteúdo em cima deles e falar se vira”. 

 

José: Sim. Você chegou a dar aula de alguma outra matéria ou só História? 

 

Roberto: Não, dou aula de Geografia também. 

 

José: É, minha escola é mais ou menos assim também “Ah, você dá aula de História, dá aula de 

Geografia também, de Sociologia”. 

 

Roberto: É tipo isso, exatamente isso (risos). Quando eu fui, agora no Paulo Avelar, eu nunca 

tinha dado aula de Geografia e ele falou “Ah, você dá? Geografia é parecido né? Vai lá”. Mano, 

beleza. 

José: É mais ou menos isso, infelizmente. E até você chegou a comentar um pouquinho né, mas 

como você monta a suas aulas? Você produz teu próprio material? Você se baseia na apostila? 

Como que você geralmente produz aí pras suas aulas? 

 

Roberto: Então, é... normalmente eu pego, o material mesmo eu pego os tópicos da apostila né, 

tem que seguir uma, até pela cobrança da escola né, eu pego pelo menos os tópicos da apostila, 

mas as minhas aulas eu me baseio muito em conhecimentos que eu tenho né, e também pego 

diferentes tipos de fontes históricas né. Eu uso, que nem, hoje eu trabalho com material Etapa 

né, mas eu acho que o Etapa tem algumas falhas né, eles passam muito batido por muitas coisas, 

então eu sempre procuro ter... eu tenho livros da FTD né, que me ajudam bastante, sempre 

procuro trazer alguma coisa audiovisual, sempre venho por esse lado audiovisual pra eles, eu 

trabalho muito com tecnologia pra que eles aprendam né, a escola também tem essa proposta 
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pedagógica de usar bastante tecnologia então uso bastante, mas eu não gosto de ficar preso só 

na apostila não. Tanto quando eu trabalhava no Dom Henrique que era sistema didático do FTD, 

mesmo assim eu usava materiais fora isso, porque eu acho que fica muito cru né, fica muito 

seco só aquilo, e aí eu não chego no objetivo educacional que eu espero quando eu monto a aula 

né. Primeiro eu vejo o assunto, penso no objetivo educacional, eu uso muito a taxonomia de 

Bloom pra isso né, então eu penso qual o objetivo educacional que eu quero que o aluno chegue 

naquele determinado ponto, e aí sim eu monto a aula perante aquilo, diante daquilo que eu 

organizei. 

 

José: E pensando mais nas aulas do cursinho mesmo, você se baseava na apostila também, você 

acabava fazendo como? 

 

Roberto: Então, as aulas do cursinho foi uma experiência muito legal, porque eu falei “Meu, eu 

preciso levar a História inteira em 15 aulas, pelo amor de Deus vamo ver até onde eu consigo 

chegar”. Então eu me baseei muito nas apostilas né, pra conseguir organizar uma linha do tempo 

né, pra conseguir dar as aulas, mas eu sempre procuro fazer isso, eu sempre mesclava apostila 

conteudista com os livros da FTD, e pesquisas da internet né, sempre lendo um artigo ou outro 

sobre aquilo pra gerar mais conteúdo pra eles né, então sempre montava nas aulas do cursinho 

sempre, eu peguei da apostila, naquelas apostilas que você mandou várias pastas do Poliedro e 

tal, montei uma linha do tempo com aquilo e, fui tentando posicionar conhecimentos dentro 

daquela linha do tempo pra que conseguisse dar o conteúdo necessário. 

 

José: Maravilha. É, deixa eu ver aqui... queria ver se você acha que você consegue trazer algum 

saber assim, que seria diferente de professores do ensino tradicional assim, você acha que você 

traz alguma coisa nova, você acha que não, o que que você poderia trazer nessa ideia de saberes 

diferentes do que seria, do que o ensino tradicional pede ou que fala pra nós ensinarmos? 

 

Roberto: Então, do ensino tradicional eu sempre procuro me distanciar ao máximo do ensino 

tradicional né, eu acho que o ensino tradicional nem funciona mais né, não deixa de funcionar 

a vários anos, então sempre procuro me distanciar ao máximo de ser aquele professor de 

História, até o professor de História com quem eu aprendi que tinha um método próprio de 
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História, que é você sentar na cadeira e contar história sem nenhum, sem nenhum porquê. Eu 

sempre procuro trazer, diferente do ensino tradicional, sempre procuro posicionar os alunos 

dentro do, dentro do saber histórico ali que eu tô passando, dentro do objeto de ensino né. É 

sempre, eu posso tá falando de França lá, que o aluno acha que não tem nada a ver com a vida 

dele, porém eu sempre tento linkar com coisas do dia a dia, coisas que passam pela vida dele, 

pra que isso tenha um sentido né. Porque hoje em dia, se for só pra falar de conteúdo eu acho 

que o aluno pode ir no YouTube, colocar o nome do conteúdo lá, vai ter 350 professores falando 

só do conteúdo e não vai adiantar nada. Pra mim a aula de História é bem mais do que isso, eu 

sempre tento posicioná-los dentro da História né, sempre tento trazer o porquê que aquilo tá 

sendo ensinado, que que faz diferença na vida dele, ou porque ele tem que aprender isso, porque 

que ele tem... porque que uma coisa que aconteceu em 1789 tá pegando na vida dele hoje, sabe? 

Porque que um negócio que aconteceu em 1939 tá acontecendo na vida dele hoje, ele tá vendo 

a história se repetir, então esse é o saber que eu tento trazer sabe, sempre me afastar do 

tradicionalismo né, do ensino tradicional, e trazer esse conhecimento, essa posição do indivíduo 

dentro do tempo histórico né. Pra mim é o que eu procuro fazer e, e eu tento sempre que eu vou 

pensar uma aula sempre a primeira coisa que eu penso é como encaixar o aluno dentro daquilo, 

então é, sempre voltado a isso, sabe? 

 

José: Maravilha. E queria ver qual que foi o impacto que a pandemia teve na sua prática docente. 

Tipo, obviamente mudou porque você teve que fazer aula online, pensando principalmente na 

ideia do cursinho né que foi online também, mas queria que você me contasse um pouco como 

foi, você já dava aula antes né, como que a pandemia impactou sua prática?  

 

Roberto: Então, a pandemia eu acho que revolucionou né. Desde que começou sempre as 

pessoas têm aquele pensamento “Ah, os professores não estavam preparados pra dar aula 

online”, mas é a tecla que eu sempre bati né, eu acho que ninguém tava preparado, nem os 

alunos estavam preparados pra ver aula online, os professores também não estavam preparados 

para dar aula online, as escolas não estavam preparadas para suportar aula online. Então foi 

uma coisa, a pandemia ela meio que fez eu reaprender a ser professor assim, porque antes eu 

tinha uma lousa, eu tinha os alunos, eu tinha, sempre acreditei na educação socioafetiva, então 

você sempre acolher os alunos ali, e de repente você se vê falando pra uma câmera, e querendo 

ou não sozinho né, porque a participação dos alunos né, você meio que não tem né, quase zero 
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assim, os alunos vão se soltando aos poucos, então praticamente a primeira coisa que eu percebi, 

que foi questão de conteúdo que eu programava pra aula né, sempre eu programo uma aula de 

30, 35 minutos no máximo dentro de uma aula de 50, porque coloca aqueles 15 minutos que 

você vai ser interrompido, que alguém vai falar com você, que alguém vai... então sempre eu 

programo 15 minutos né. De repente eu vi que se eu preparasse uma aula de 35 minutos eu ia 

terminar em 35 minutos e 15 minutos eu não ia ter o que falar, porque... então acabei tendo que 

programar mais conteúdo, isso influenciou negativamente, que eu programava mais conteúdo 

pra eu poder ficar falando mais tempo, porém você não sabia até onde o aluno, meus objetivos 

educacionais que eu sempre programei pras aulas presenciais, eu não sabia se tinha atingido. 

Então, é... sempre fiquei muito naquilo de “Eita, e agora? Meu Deus, onde o aluno tá? Será que 

ele se perdeu aonde? Ou será que ele tá acompanhando” e tal. Então foi, ainda mais assim eu 

acho que preparar aulas como é na pandemia, você tem que ter todo um suporte audiovisual 

que antes eu levava como algo extra pra escola né, virou algo necessário, sem isso você não dá 

aula. Se você colocasse só sua câmera lá falando o cara vai ligar lá, desligar e dormir, desligar 

a câmera dele e vai dormir. Então uma coisa que virou extra né, virou necessário, se não você 

não consegue dar aula sem aquilo, então a preparação aumentou muito, o tempo que eu utilizo 

pra preparar aula é aumentou demais. Então foram essas coisas que eu senti com a pandemia 

assim, o distanciamento social prejudicou bastante. 

 

José: E você vê alguma diferença entre você dando aula na escola e dando aula no cursinho, 

nessa questão de como a pandemia te afetou você acha que a reação com os alunos foi diferente 

de alguma maneira? A relação com eles foi diferente? Ou você acha que foi similar? 

 

Roberto: Então foi, é... eu acho que quando agora que eu voltei presencial, nessa época foi bem 

esquisito, porque assim o déficit educacional dos alunos nossa senhora, é algo surreal assim. 

Os alunos, é... desaprenderam muita coisa, não é nem que não aprenderam, eles desaprenderam 

muitas coisas né, eles passaram praticamente um período de adaptação a aula online enquanto 

passava conteúdo então, eu acho que não é nem que não andou, que regrediu, eu precisei 

retomar muita coisa, eu fiz algumas avaliações diagnósticas presencialmente, e todas muito 

falhas assim né, alunos que, cara, posso te dar um exemplo que um aluno do 7º ano eu coloquei 

lá “O que é escambo?”, uma coisa totalmente aleatória e aluno colocou lá “É uma troca”. Aí eu 

falei “Beleza, é uma troca do que anjo? Troca do que de quem?”. Aí ele meio que parou. Então 
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assim, foi um dos melhores que eu tive, pelo menos ele sabia que escambo era uma troca, não 

sabia do que, mas ele sabia que era uma troca. Então assim, o déficit educacional pelo menos 

em História e Geografia falando, é muito, cara, é muito grande, é muito. E fora que o que eles 

consomem né. Por exemplo, em História, e até Geografia, o que, se a gente tá em um ambiente 

virtual eles consomem muitas coisas né, informações e tal. Lá no 7º ano por exemplo já foi uma 

aula inteira explicando por que que a Terra não é plana (risos).  

 

José: Sei como é isso (risos). 

 

Roberto: A gente acha que é tipo brincadeira, que é uma brincadeira com os professores e tal, 

mas é surreal porque eles consomem isso. Eles tão em um ambiente virtual que eles não 

conseguem diferenciar por exemplo, porque que o professor tá falando e o que que o cara do 

YouTube tá defendendo a Terra plana ali falando que é professor também. Então pra eles é tudo 

professor então beleza. Não tem mais aquele contato presencial e tal. Então quando as aulas 

voltam presencial, o meu temor maior assim é esse déficit educacional, que é bizarro, as pessoas 

não estão medindo, eu acho que os professores hoje é, não tem nem como medir isso, mas eu 

acho que vai afetar muito, vai afetar demais quando for presencial. Esses poucos, eu tive um 

mês de aula presencial com eles né, e foi bizarro assim, foi bizarro. Um mês quase não andando 

porque, coisas que eu definia como básico eles não conseguiam desenvolver e tal, então é bem 

pesado, é muito pesado. Fora que regrediu né com esse consumismo de informações que não 

tem nada a ver. 

 

José: Mas você comparando as experiências do cursinho com a da escola você acha que o 

cursinho se saiu melhor do que isso ou você acha que foi mais ou menos por aí? 

 

Roberto: Então, o do cursinho eu vejo ele muito mais como é, é diferente né quando você dá 

aula pro cursinho e pra escola. Eu tava até comentando que eu indiquei uma professora do 

cursinho né, a Bárbara deu aula com o Alê né, foi até o Alê que me indicou, professora de 

Biologia, e ela tá dando aula com a gente lá na escola, e ela não tinha dado aula em escola, só 

no cursinho, e eu falei “Cara, é bem diferente, porque no cursinho querendo ou não as crianças 

tão lá procurando algo né, elas tão tentando algo, na escola não, na escola é uma obrigatoriedade 
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que eles precisam ir, e eles nem querem ir, o negócio deles era ter ficado em casa mesmo”. 

Então acho que essa do cursinho e da escola a diferença acho que é muito essa, o querer então 

eu acho que passa muito pela recuperação, porque ambos vão ter um déficit educacional bem 

grande, porém é, contando com o cursinho que são pessoas que querem estar ali, que estão 

procurando algo é, a recuperação educacional dessas crianças, a recuperação dos objetos 

estudados é muito maior do que quando você tá na escola, que é a obrigatoriedade de você ter 

uma sala que você tem que puxar, e muitas vezes eles não querem é, eles não querem estar ali 

né, ou eles tão acostumados a ficar em casa, eles tão acostumados a acordar mais tarde, tão 

acostumados a assistir aula de pijama, e aí eles vão pra escola, eles ainda não entraram no ritmo 

para que você possa puxar eles e ter essa recuperação educacional.  

 

José: Maravilha. Agora puxando mais pro lado da Rede Emancipa assim como movimento 

social, você chegou a ter alguma relação com algum outro movimento social antes de você 

conhecer o Emancipa? Você fazia parte de alguma organização? 

 

Roberto: Nenhuma, o Emancipa foi o meu primeiro movimento mesmo assim social, que eu 

realmente fiz parte. 

 

José: E como você conheceu o Emancipa? Eu sei que você já me contou mas só para deixar 

registrado aí (risos), conta como você conheceu o Emancipa. 

 

Roberto: O Emancipa é, foi quando... eu sempre tive essa vontade de fazer um trabalho 

voluntário né, sempre procurei algo que pudesse ajudar né, que eu pudesse fazer alguma coisa 

com o que eu sei né, para ajudar as pessoas, e eu acho que a educação ajuda muito. E aí eu 

entrei na internet, eu vi um post do Alê né, falando, um dos coordenadores do Emancipa, 

falando sobre que precisava, que necessitava de professor de História mas era na zona norte, eu 

moro na zona oeste da grande São Paulo que é Osasco, e falei “Ah não, tem problema não. Não, 

vamo pra lá”, e aí acabei indo numa formação de docentes onde eu gostei muito né, onde eu 

realmente, tudo que eu ouvi ali era muito o que eu acredito né, eu acreditava, e aquilo fez total 

sentido na hora e falei “Cara, eu quero tá aqui”. Aí conhecendo os outros coordenadores, eu 

conheci você, a Gabi, a Lê e tal, o Alê de verdade, e vi que também o Emancipa tem muito isso 
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da independência dos cursinhos, então foi onde eu me encantei mais ainda, e me encantei mais 

ainda pelo Leolinda que é o cursinho que eu falei, meu... a gente teve até aquela conversa né, 

que você falou “Ah não Gui, é zona norte, se você quiser em Osasco não tem problema”, e eu 

falei “Não, pelo amor de Deus, quero ir pra zona norte, me deixa ir pra zona norte (risos)”, eu 

já trabalho na Zona Norte, trabalho na Vila Guilherme lá, eu saio de Osasco todo dia pra ir 

trabalhar na Vila Guilherme, mas é algo que, cara, eu acho que pra mim o cursinho em si né, a 

Rede Emancipa toda, mas o cursinho foi o que mais me chamou a atenção. 

 

José: Maravilha. E qual que é a tua relação com o Emancipa assim, com os cursinhos populares 

da rede? Você chegou a ter algum contato? Que no seu caso você chegou na formação 

basicamente esse foi seu contato né (risos). Mas você chegou você chegou a ter algum contato 

fora do Leolinda ou foi só aquele dia mesmo? 

 

Roberto: Então, presencialmente foi só aquele dia né (risos). Engraçado, eu tô há 1 ano no 

cursinho e eu nunca fui no cursinho (risos). Então, tipo, foi só aquele contato que eu tive 

presencial, eu tive alguns outros contatos com o pessoal do Emancipa referente a quando teve 

aquela ajuda que a gente programou pros alunos, eu fiquei responsável por mandar mensagens 

para alguns alunos e me respondeu um aluno que mexeu muito comigo que foi o Vinícius, ele 

respondeu falando comigo, e ele sim necessitava de algo, de uma ajuda, e aí a gente ofereceu 

uma cesta básica pra ele, e ele falou “Uma cesta básica ajuda, mas a gente não tem dinheiro 

nem pro gás, então como que a gente vai conseguir cozinhar?” E aquilo foi, sei lá, não foi nem 

um murro na minha cara, foi uma paulada na minha cara porque, graças a Deus sempre tive 

condição de tudo e nunca passou na minha cabeça que alguém não teria dinheiro... passar passa 

mas a gente nunca tem contato né, que alguém não teria dinheiro pro gás assim. A gente sempre 

quando pensa em ajudar na pandemia pensou muito em cesta básica, pensou tipo “Vamo ajudar, 

cesta básica, não sei o que”, e aí cara, o menino chegou pra mim e falou assim “Então, eu não 

tenho dinheiro pro gás, aí fica até difícil de cozinhar os alimentos que vem na cesta básica”, e 

aquilo foi uma paulada na minha cara. E aí através de você, não lembro se foi você ou se foi a 

Gabi que correu atrás do telefone acho que foi da Denise e aí eu consegui conversar com ela 

tal, e a gente conseguiu ajudar ele... em outras condições esse foi o contato que eu tive mais 

com o pessoal tirando o núcleo do cursinho ali, do Leolinda. 
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José: Entendi. Mas com outros cursinhos da Rede Emancipa você não chegou a ter? 

 

Roberto: Não, não cheguei a ter. 

 

José: Beleza. Já tá indo pra reta final da entrevista. 

 

Roberto: Tranquilo. 

 

José: Por que você escolheu dar aulas de maneira voluntária? Que que fez você querer isso? 

Você falou um pouquinho disso na outra resposta mas se você pudesse focar mais nessa ideia, 

porque você escolheu fazer isso? 

 

Roberto: Então, eu sempre procurei ter trabalhos voluntários né tipo, que eu sempre quis ajudar 

assim né, só que nunca tive como assim. Achava que, eu tinha alguns grupos de amigos que 

eles iam pra ajudar em orfanatos e tal como palhaços da alegria, sei lá o nome daquilo... 

 

José: Doutores da alegria. 

 

Roberto: Isso. Mas é uma coisa que pra mim nunca fez muito sentido, e eu sempre quis fazer 

algo que eu pudesse realmente influenciar na vida das pessoas. E aí quando eu virei professor, 

quando eu consegui, aí sim, pensar em algo que eu pudesse ajudar como educador né, como 

meu trabalho, e algo que eu amo muito fazer tipo, aquilo que eu sempre pensei é, eu precisava 

de alguma coisa nesse sentido pra minha vida que é dar aula, e eu vejo que dar aula é uma coisa 

que chega 2ª feira e eu fico me coçando pra dar aula que na aula é onde eu me sinto bem, onde 

eu me sinto realizado. É, acordar às 6 horas da manhã e ir pra lá, chego 7 horas, entrar numa 

sala de aula, ver todo mundo com sono falando que História é chato, mas eu tô super feliz, e 

eles ficam tipo “Professor, como você consegue ser feliz às 7 horas da manhã?” e eu digo que 

eu tô super feliz porque eu tô dando aula. Então foi algo que eu queria, é algo que eu queria 
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assim, o dinheiro, o financeiro pra mim dentro de dar aula pra mim assim é muito secundário, 

então sempre quis ter isso para ajudar as pessoas. Eu sempre vim, eu sempre tive uma educação 

muito boa em colégios particulares, eu sempre tive uma condição boa, então assim, eu sempre 

quanto a educação, mesmo tendo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto uma 

educação boa, uma educação de qualidade influenciou na minha vida mesmo tendo transtorno 

de déficit de atenção, isso me colocou muito a frente de pessoas que cara, batalharam muito 

mas infelizmente tiveram uma educação de péssima qualidade e não conseguiram chegar, 

mesmo batalhando muito, então assim, sendo um cara super privilegiado por ter tido educação 

boa e tal, mesmo com déficit de atenção, mesmo com um ano perdido, consegui por exemplo 

passar na Fatec sem estudar, sem nada, um doente total passei na Fatec por causa de uma 

educação boa que eu tive, e fico imaginando outras pessoas que se esforçaram muito pra estar 

ali e não conseguiram. Então assim, trabalho voluntário pra mim foi, cara, veio aflorando junto 

com o negócio de ser professor, e aí encontrei o Emancipa, que acho que unia as duas coisas, a 

minha vontade de fazer um trabalho voluntário e um lugar no qual eu conseguisse fazer o meu 

trabalho voluntário do meu jeito, do jeito que eu penso, com liberdade pra eu exercer aquilo, e 

foi ali que eu me encantei e fiz, e sigo fazendo o trabalho. 

 

José: Maravilha. E você realiza algum tipo de formação continuada ou extra, tanto 

politicamente quanto na questão de História, você chega a fazer algum curso? Na própria Rede 

Emancipa você chegou a fazer algum tipo de formação nesse sentido? 

 

Roberto: Então, eu continuo fazendo formação continuada, e eu continuo estudando, na verdade 

não direto por História, eu tô fazendo pós agora em Psicopedagogia, eu continuo estudando 

alguns métodos de metodologias ativas né, eu sempre trabalho na Jovens Gênios, uma startup 

do Rio de Janeiro com produção de conteúdo, então sempre eu tô, por eles eu tô sempre 

estudando algumas coisas né, de produção de conteúdo, de metodologias ativas, então sempre 

tem cursos lá que eu acabo fazendo. Do Emancipa eu acabei não fazendo nenhum, é... alguns 

que eu vi não me interessaram, outros eu acabei passando batido não vendo mesmo, mas sempre 

lá na Jovens Gênios eu sempre faço porque são, quando me interessam são cursos de 

metodologia ativa né, não são tão voltados pra História né, e sim pra prática docente. 
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José: Pode crê. E pra finalizar a última pergunta aí, você acha que o Emancipa de alguma 

maneira contribuiu para a sua formação? Esse trabalho que você fez te ajudou de alguma 

maneira? 

 

Roberto: Totalmente (risos), eu acho que falar sério o Emancipa é a minha formação né cara, 

tipo, esse 1 ano que eu dei aula no Emancipa eu acho que não só como docente, eu acho que 

como ser humano eu cresci, eu acho que foi o ano que eu mais cresci na minha vida como ser 

humano e como docente assim. É... como docente eu tive a experiência né, de dar as aulas de 

modo online no EAD, então foi aonde eu consegui me desenvolver, eu consegui colocar 

algumas práticas, consegui fazer coisas que eu uso até hoje, aquele negócio que eu, é engraçado, 

aquele negócio que surgiu dentro da sala de aula, que é o negócio do Netflix, que História é 

igual a Netflix, trazendo pro sentido do dia a dia deles é uma coisa que eu utilizo até hoje e 

super dá certo que surgiu no Emancipa, surgiu durante uma aula minha do Emancipa, então 

como docente eu acho que me influenciou muito, é... a troca de ideias com os professores, a 

troca de ideia com coordenadores que me fizeram crescer como profissional, e como ser 

humano eu acho que cara, até hoje se eu escutar o áudio da mãe do Augusto eu choro, eu tenho 

que pular de cabeça no chão, é um negócio que me emociona muito assim, eu tenho contato 

com ela até hoje, eu falo com ela até hoje, eu falo com o Augusto até hoje, outra vez o Augusto 

falou pra mim que ele passou na Etec, nossa cara, esse dia acho que eu chorei 24 horas num 

dia, acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida quando eu recebi a mensagem do 

Augusto falando que ele tinha conseguido passar na Etec, então cara, acho que o Emancipa, eu 

acho que além de me formar como educador, como docente, eu acho que foi o caminho que me 

tornou um ser humano muito melhor assim, ver o quanto a vida foi boa comigo apesar de tudo, 

e.... porque eu faço isso, deu um sentido total no porque eu dou aula, pra que eu dou aula, o 

Emancipa influencia muito na minha vida e vai continuar influenciando tenho certeza. 

 

 

Entrevista Raquel 

 

José: A primeira parte a ideia é ser uma coisa mais pessoal, para entender mais sobre quem é 

você, aí queria ver se você podia me contar um pouco qual é a sua história de vida no sentido 
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de como é a sua estrutura familiar, onde você viveu, como que foi a sua infância principalmente 

né. Se você pudesse me um pouquinho sobre isso seria ótimo. 

 

Raquel: Tá, beleza Zé. Então, eu sou aqui da zona leste de São Paulo, sou do bairro da Penha. 

A minha família é toda daqui, desde pequena, desde sempre. É... bom... Da parte de mãe eu 

tenho 4 tias. Da parte de pai também. A gente mora tudo num terreno que é da minha família, 

da família do meu pai né. Então minha tia mora no fundo, meu tio do lado, então sempre teve 

essa presença familiar. É... Eu sou a 1ª, 2ª na verdade, a me formar numa universidade pública, 

só que a minha tia não chegou a concluir. Ela entrou na USP em letras em 90 e pouco, mas ela 

não chegou a concluir. Eu tenho outras tias que chegaram a fazer é o ensino superior. Não foram 

todas né então acho que isso já é um pouco determinante assim né. O meu pai ele não concluiu 

ensino médio ele parou de estudar no primeiro ano. A minha mãe concluiu, ela é enfermeira 

auxiliar de enfermagem né, hoje é o técnico de enfermagem, então chegou um período que ela 

teve que fazer ensino técnico para validar a formação dela né, que é auxiliar de enfermagem. O 

meu pai é gráfico né, então ele também foi aprendendo a função depois ele fez, é, um curso 

para também se especializar, mas é isso assim... É, eu tenho um irmão também que conclui o 

médio faz pouco tempo, ainda não conseguiu ingressar na universidade, então tou, tô nesse rol 

aí de, de ser a única pessoa da família que conseguiu se formar e ainda ter uma pós-graduação 

né, e também conclui meu mestrado no ano retrasado. É, eu acho que é isso assim, não sei... 

 

José: Não, tá ótimo (risos). É... em relação mais sobre a sua infância assim, como que é a sua 

memória da sua infância, como que foi, é... como que você lembra desse período da sua vida? 

 

Raquel: Eu fui criada muito pela minha avó paterna né, como eu disse a gente morava todo 

mundo ali naquele mesmo terreno, então onde minha tia mora hoje era onde meus avós 

moravam, que é o fundo da minha casa, então sempre fui criada muito pela minha avó paterna 

e a maior parte do tempo com ela, minha mãe trabalhava muito então convivia mais também 

com meu pai, então eu tenho essa relação mais próxima com meu pai, com a família do meu 

pai. É... e eu fui filha única por bastante tempo né, meu irmão nasceu quando eu tinha já uns 12 

anos, então a gente tem essa diferença grande. Então era isso, era cuidar da minha vó... Eu 

estudei, é, até o fundamental eu fiz escola particular né, porque era isso, minha avó ajudava 
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meu pais a pagar, porque eles tinham essa consciência um pouco de ter uma boa educação. 

Então eu estudei ensino fundamental inteiro na escola particular. Mas eu acabei não me 

adaptando na adolescência, eu já tinha várias questões lá na escola e eu optei por ir para uma 

escola pública né, depois faze meu ensino médio numa escola pública. E era isso né. E eu 

convivia com a minha vó mais mesmo até a adolescência que aos 13 anos minha vó faleceu, e 

depois a minha mãe se aposentou e aí foi que eu fiquei mais com a minha mãe também sem 

essa presença, mas a minha criação toda foi na verdade pela minha vó. Quando não era minha 

vó paterna era a minha vó materna porque minha vó já tinha problemas, ela tinha diabete e 

pressão alta, então ela teve complicações em meio a minha infância e teve uma parte dessa 

infância que eu fui morar com minha avó materna, então essa minha criação foi mais pelas 

minhas avós do que pela minha mãe. 

 

José: Você comentou que se teve algumas questões na escola particular, você lembra quais que 

eram? Que que foi que aconteceu? 

 

 

Raquel: Então, como assim né, qualquer criança negra assim eu era a única da minha turma. 

Acho que depois ao longo do tempo acho que entrou mais uma menina negra na minha turma. 

E era isso então assim era bem difícil, mas acho que uma coisa que é legal apontar é que eu já 

tinha essa relação com História, era a única matéria que eu gostava muito mesmo, das aulas que 

eu gostava muito. Das outras eu tinha muita dificuldade de acompanhar também, eu lembro de 

sempre correr muito atrás, então meus pais cobravam muito isso, então eu lembro tipo a noite 

meu pai fazer tabuada comigo que eu era péssima em Matemática como uma boa pessoa de 

humanas (risos) era péssima em Matemática então meu pai sempre tomava lição, tabuada eu 

tinha que decorar, resolver o problema, e eu chorava. Até lembrei esses dias com minha mãe 

que eu chorava por causa de matemática porque era realmente meio traumático. Então, essas 

questões assim né. Eu nunca senti discriminação na escola sabe, é, eu acho que era a minha 

visão mesmo já de que aquilo era estranho para mim, de que talvez eu não me encaixasse ali 

né, o que as pessoas faziam tipo de ir em festas, um conviver na casa do outro e tal não era meu 

ambiente, eu cheguei a frequentar a casa dos amigos mas eu não me senti à vontade, então acho 

que isso já foi me dando um alerta assim, como criança eu não entendia a lógica social né, mas 

eu já sentia aquilo. Era estranho, eu tinha uma melhor amiga mesmo que é até minha amiga até 
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hoje e ela também é uma menina oriental, não que ela veio do Japão, ela nasceu no Japão 

mesmo, então eu acho que nessas pequenas exclusões assim a gente se sentia unida, até hoje é 

isso. E aí eu sentia que a escola pública de alguns amigos que eu tinha na rua e tal era um 

ambiente mais para mim, que eu me sentia mais à vontade com essas pessoas do que com as 

pessoas meus colegas da escola particular e até que eu nem tenho muita relação com essas 

pessoas no ensino fundamental meu, eu tenho mais com o pessoal que eu convivi no ensino 

médio, que eram da escola pública. E de fato, quando eu cheguei lá eu comecei a entender mais 

o meu lugar, essa lógica assim eu ficava, eu me sentia mais à vontade então já tinha acho que 

alguma coisa me falando assim né... 

 

José: Mas aí você falou que gostava de História, que era uma matéria que você ia bem. Que que 

te atraia na matéria de História? Que que fazia você se interessar mais por ela? 

 

Raquel: Então, é uma boa pergunta, mas eu sempre me sentia fascinada assim sabe quando a 

professora contava eu ficava nossa, tentando imaginar como eram as coisas. No ensino 

fundamental eu não era uma boa aluna assim eu ia sempre no “cinquinho” ali, um 6 né pra 

conseguir passar (rindo). Mas História era uma matéria que se eu pegasse um livro e fosse ler 

eu não tinha problema com isso né não, não era um grande desafio pra mim, não era um martírio 

para mim não faria chorando igual Matemática. Eu fazia porque eu queria mesmo. Tipo “deixa 

eu ler aqui”, e achava legal, eu achava interessante. Eu lembro que tinha assim um livro meu 

que era da oitava série hoje nono ano, eu tenho até hoje. Tem umas anotações, as coisas, eu 

grifava o livro nas partes que eu achava importante e eu como essa, tinha essa consciência de 

ser uma pessoa que não gostava muito de estudar no fundamental eu acho interessante, nossa, 

o meu livro eu guardei meu livro de História eu escrevia nele então assim, eu não sei mas eu 

gostava mesmo, me identificava. Eu gostava de ouvir, gostava de ler e imaginar aquilo né. 

“Nossa, aconteceu isso por causa disso e disso”, então eu meio que acho que já fazia essas 

conecções e conseguia um pouco entender a minha realidade, então talvez seja por isso que me 

fascinava. 

 

José: Me identifiquei também bastante com tua fala aí, porque eu acabei seguindo para História 

também. E queria que você me contasse né, você se formou quando, em qual faculdade e 
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também falar um pouco da sua experiência durante a graduação, como que foi a faculdade de 

História pra você. 

 

Raquel: É, então, eu fui para a Unifesp, me formei na Unifesp também em 2013 e foi bem difícil 

assim, é, no começo sabe porque, é isso né, as primeiras turmas né, eu entrei em 2008, foi a 

segunda turma do campus mesmo né, da Unifesp, e a primeira turma acho que, a Unifesp acho 

que tem essa trajetória diferente por exemplo da USP da Unicamp, que realmente depois lá 

começou a agregar vários perfis né, que não era só um recorte elitista e tal. Mas a primeira 

turma era né, ainda era um pessoal, porque ainda era o vestibular né, não tinha ainda um acesso 

pelo Enem, então eu senti bastante dificuldade. Porque era isso, era um pessoal que já tinha 

uma carga, uma base teórica, que já tinha lido várias coisas que eu não, não tinha lido, não tinha 

acesso, e eu fiquei bem incomodada assim né. A questão também da carga de leitura, não tava 

acostumada né, com esse que acho que o ensino universitário demanda um pouco desse 

autodidatismo né, e a gente principalmente agora percebe né, que a gente não é ensinado a isso 

definitivamente né, que é muito é problemático a gente conseguir pegar, estudar sozinho, criar 

uma rotina, ler e entender os textos, aí vem a outra questão né, que é entender os textos, então 

no primeiro ano foi muito difícil para mim, assim. Eu achava que eu não tava conseguindo 

acompanhar, que aquilo não era para mim né, que eu tô no lugar, não sei nem, acho que erraram 

na minha nota no vestibular, não fizeram a conta direito, eu não passei (risos). Então, foi bem 

difícil. Mas depois eu vi que na verdade muita gente também sentiu um pouco disso né, de 

estranhamento, essa questão estudada, da compreensão total dos textos, das discussões. E aí foi 

aos poucos que eu fui me adaptando assim, a lógica, a estrutura da universidade, e aí no final já 

acho que aí deu certo. Acho que na hora que eu estava indo embora que você “agora entendi 

esse negócio e como é que faz”. Mas no começo foi, foi bem traumático, mas ainda bem que 

resistimos. 

 

José: Em qual momento você decidiu que você queria ser professora de História? Foi antes da 

faculdade? Foi durante? Você fez esse curso pensando já nessa carreira? Como foi essa decisão 

para você? 

 



122 
 

 

Raquel: Então, acho que eu sempre gostei bastante da ideia de ser professora, acho que quando 

eu fiz História, quando eu decidi fazer História eu não pensava que teria um outro caminho 

além desse né, eu acho que quando a gente chegou na universidade que aí o professor fala assim 

“o historiador vai trabalhar também com arquivos né, com museus, tem outras possibilidades, 

a possibilidade da pesquisa né”, então eu só conheci essa dimensão mesmo quando eu entrei na 

universidade. Na minha cabeça né, antes de entrar era isso, se eu fosse fazer História eu iria ser 

professora e as minhas tias são professoras né, a maior parte da minha família é, são de 

professoras e aí elas já falavam isso “mas você vai fazer História e você vai ser professora, e 

professor é horrível, ganha mal, blablabla” então isso já vinha com isso na cabeça, é... Quando 

eu cheguei, abriu essa possibilidade, poxa de, de pesquisa, tem como eu ser uma pesquisadora 

de História e eu acho que a Unifesp no começo os professores tinham muito esse discurso né, 

eu acho que pouco se tratava na verdade de trabalho com, com os estudantes de, de uma direção 

para a docência, eu acho que falhou muito nisso. Porque hoje eu tenho poucos colegas da minha 

turma que são professores né. Muitos foram para outras, outras direções nem trabalham na área 

de História nem nada, e poucos que estão mesmo na na na linha de frente da da docência. Tão 

nas escolas públicas, mesmo também particulares é, tão aí nesse exercício. Então assim, nesse 

caminho eu acho que eu fui indo, tava desviando um pouco dessa trajetória de professora e de 

docência e tal, mas eu fiz licenciatura, e acho que no final mesmo da graduação só que eu voltei 

para esse caminho né, que eu falei assim “Acabando o que que eu vou fazer? Vou dar aula né, 

é isso, esse era o objetivo primeiro então vamos lá”. E aí que eu tive essa coragem acho que já 

no estágio eu fui tomando de novo essa consciência da realidade falei “Não, é isso. Foco na, na 

formação pra, pra ser professora e encarar a sala de aula. Então quando eu tava terminando 

mesmo acho que no último ano que eu fui, que eu fui encarar a sala de aula, mas antes eu tava 

ainda nesse mundo ainda pairando sobre essa questão de pesquisa, no final muitos meus colegas 

já estavam se preparando para o mestrado e eu tava assim “não sei, não sei se é isso mesmo”. 

Aí eu resolvi encarar a sala de aula e não ir pro mestrado. 

 

José: Não sei se você sabe, mas o mestrado que eu faço é o ProfHistória, você conhece esse 

programa? 
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Raquel: Sim, sim. Eu tive alguns amigos que fizeram também o ProfHistória enquanto eu fui, 

eu fui para Letras depois né, e aí muitos eu encontrava no campus por causa do mestrado do 

ProfHistória, muito legal. 

 

José: Também me identifiquei bastante com sua fala na questão de a faculdade preparar muito 

mais para pesquisa do que para a parte da didática, e o ProfHistória para mim foi ótimo, que eu 

também tenho vontade de seguir como professor e foi o mestrado que me encontrei, assim. 

Então fica a dica que é muito bom o programa, vale a pena.  

 

Raquel: Sim, e depois que eu fiz eu fiquei “Nossa, podia ter aparecido isso pra mim antes”. 

Acho que se tivesse aparecido teria sido um caminho interessante. Então legal. 

 

José:  Só uma coisa que você comentou meio por cima, teve algum momento assim, teve um 

clique assim, que você falou “Vou ser professora de História”, algum momento marcante? Você 

lembra que idade você tinha mais ou menos quando você falou “Vou fazer História para ser 

professora”. Foi uma coisa no 3º colegial quando você tinha que escolher o curso? Como foi 

isso? 

 

Raquel: Isso. Acho que já foi no Ensino Médio eu já... Porque como eu falei, no fundamental 

eu já gostava muito, e aí no ensino médio eu acho que isso se concretizou né. Acho que quando 

a gente começa a falar assim “O que você vai ser então quando crescer?” aí já falei assim “Bom, 

eu gosto de História. Então é isso, então eu vou ser professora de História”. Até que eu comecei 

a reparar muito já no, quando eu tava no segundo ano. No primeiro eu ainda era meio bobinha, 

mas no segundo acho que eu comecei a prestar muita atenção mais em como eram meus 

professores de História, o que que eles faziam, como eles faziam, que que eles eram... Então eu 

comecei já a prestar muita atenção nisso e falei “Acho que é isso mesmo. É isso que eu quero 

fazer”. E eu estudei no ensino médio, eu estudei em duas escolas diferente né. Uma aqui perto 

da minha casa, que é o Carvalho Senne, e outra depois foi o São Paulo, que ela é uma escola do 

centro, então naquela época ainda não tinha essa coisa de estudante ser obrigado a estudar 

próximo né. E eu procurando assim as melhores escolas né, nessa questão ainda fui parar em 

uma escola no centro que é escola estadual São Paulo, né de São Paulo, que é uma escola 
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centenária e tal enfim, e eu me identifiquei bastante lá e tinha um programa até no terceiro ano 

que era de incentivo, eu não sei na época dizer se era um programa governamental, se era um 

incentivo a que formassem professores, mas eu sei que rolou isso na escola da gente fazer a 

inscrição e que a gente teria a taxa de isenção pra Unesp se a gente fosse prestar algum curso 

em licenciatura, e eu fui uma das poucas pessoas na escola que quis né, porque eu já sabia que 

eu queria ser professora e eu me inscrevi né, fui prestar a Unesp de graça né, sem pagar a taxa 

de, de, do vestibular, e eu já, já com essa consciência de que eu ia fazer História e ia ser 

professora. Então assim, no segundo ano acho que eu já tinha definido bem que, que era isso 

que eu queria que eu gostava mesmo de História e que eu queria fazer essa faculdade e 

consequentemente iria professora. 

 

José: Mas você acabou escolhendo essa profissão você acha que porque você gostava da 

matéria? Tinha algum outro motivo para você falar “Vou ser professora de História”? Ou foi 

uma coisa mais “É a matéria que eu gosto, me vejo fazendo isso”? Ou tem um motivo outro 

para ter escolhido essa carreira?  

 

Raquel: Não, acho que eu gostava mesmo assim também. Eu acho que tipo quando era criança 

eu brincava de escolinha, acho que era a coisa que eu mais brincava assim né. Aí se você parar 

para pensar nessa lógica das meninas né, as brincadeiras como é você brincar de escolinha ou 

brincar de casinha, e eu brincava muito mais de escolinha do que de casinha. Então eu vinha 

com meus bonecos e tinha a lousa, tinha lousa né, e giz presa na minha parede. Então assim eu 

acho que eu sempre quis ser professora. Eu acho que tinha já essa, essa coisa introjetada assim. 

Então acho que foi fácil juntar né “Ah, eu gosto de História e aí vou ser professora”. E é isso. 

Eu gostava também da profissão, achava... fazia sentido para mim, eu gostava dos meus 

professores, sempre tive bons professores, sempre tive boa relação com os meus professores. 

 

José: E quando você começou a dar aula? Foi durante a graduação? Depois de formada? Como 

foi seu início da carreira? 

 

Raquel: É, então... Eu tava no último ano já, né então, eu já não tava fazendo quase disciplina, 

eu tava só terminando a monografia, e aí eu resolvi né, me inscrever no, no estado né, fazer lá 
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minha inscrição no estado. Na época teve prova e tudo e fui pra atribuição, etc. E aí a escola, a 

primeira escola que eu fui dar aula inclusive é onde funciona o Angela Davis né, e achei muito 

legal essa coincidência assim. E, e foi isso. Eu tava na faculdade ao mesmo tempo e dando aula 

e foi assim, foi uma experiência, tava retomando todas as coisas que eu vi no estágio assim, que 

era isso né. A gente vai entrar, não vai ser logo de início que a gente vai ser professor de fato, 

que vai demorar muito, mas foi uma coisa que eu me identifiquei. Não, não me arrependi. Vi 

que era isso mesmo que eu quero fazer, gosto disso, porque muita gente desistiu aí né, muita 

gente falou não, não é pra mim ser professor, não quero e foi nessa hora que eu falei “Não, é 

isso mesmo que eu quero conseguir”. 

 

José: E queria que você falasse pra mim um pouco sobre qual que era a tua expectativa em 

relação a dar as aulas e como tem sido sua experiência ou como foi assim, numa ideia de 

expectativa/realidade assim do, tanto no começo da carreira até pensando hoje em dia como 

você se sente em relação a isso. 

 

Raquel: Acho que por ter estudado na escola pública eu não tinha né, nenhuma outra expectativa 

para além do que eu já conhecia né. Então assim, eu nunca fantasiei nada “Ah, vou chegar lá e 

vai ser lindo maravilhoso. Todos os alunos vão estar com sede de saber e vão ser santos e vão 

escutar eu falar horas de História” né (risos). Então assim, eu já tinha um pouco dessa noção. E 

aí sentindo mesmo aquela realidade que eu peguei, falei assim “Não, é isso. Eu preciso me 

estruturar. Preciso saber qual linha, como que eu vou lidar com isso?”. Então eu fui buscar, 

preciso atrair os alunos para isso. O que que é o saber histórico? O que é História? Tentar 

despertar o que eu senti né. Então essa é minha busca eterna até hoje eu acho que é isso eu acho 

que eu fico tentando primeira coisa é mostrar para os alunos que é uma matéria legal que dá pra 

gente aprender e entender e não precisa ser sofrido. Você não precisa ficar decorando nada, 

você não precisa ficar escrevendo 1 milhão de textos, copiando nada e que faz sentido. Então 

assim, acho que até hoje a minha busca é essa. E que ao longo do tempo eu venho tentando 

aprimorar né, tentando trazer mais coisas. Antes eu ficava naquela “Que que eu faço? Qual 

recorte? O que que eu ensino?”, enfim. Hoje você já tem mais, eu já tenho mais esse 

direcionamento. O que que eu quero dar, o que eu preciso dar pro meu aluno que eu acho 

essencial para ele aprender em História que é importante não só por questão de conteúdo, mas 

para a vida dele. Então isso eu já tomei pra mim, esse é o estilo de professora que eu quero ser 
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e sigo. Então eu acho que ao longo da minha carreira isso foi se reafirmando né. Eu acho que 

no começo é truncado né, mas depois esse essa é minha chave e que deu certo, então essa relação 

com os alunos trazer um outro olhar sobre a história né, que não é aquele maçante, sistemático 

e que pra mim tem dado muito certo, nunca tive problemas assim, com os alunos, nunca tive 

problema na sala de aula, e sempre consegui fazer o mínimo que eu, que eu queria, ou mostrar 

o mínimo que eu gostaria de mostrar. 

 

José: Mas hoje em dia além do Emancipa você dá aula no estado? Tá dando aula em particular? 

 

Raquel: Sim, eu ainda dou aula no estado né. Em 2013 quando eu entrei é, teve concurso né e 

aí eu consegui me inscrever para o concurso e passei no concurso então entre 2014 até hoje 

sou professora concursada né ainda atuo na rede. E aí, assim eu sempre tive vontade, eu 

sempre escutei né depois, lá para 2016, 2017 ouvia muito sobre cursinhos populares. Antes eu 

não conhecia mesmo. Conhecia os cursinhos convencionais né e sempre achei muito legal. 

Tive alguns amigos que participavam mas como eu tava me estruturando eu nunca consegui 

participar. E aí depois que eu falei “Não, agora eu já consegui me encontrar assim, já estou 

estabilizada” eu queria muito contribuir agora com um cursinho. E foi isso. E aí foi outra 

coincidência muito grande porque eu estava no processo do mestrado e fui fazer uma 

apresentação na USP e uma amiga da minha turma era amiga da Karina, e a Karina foi a 

assistir e a gente batendo papo eu falei para elas né “Nossa gostaria muito de trabalhar acho 

muito legal porque”,  a Cícera que era essa minha amiga de sala também é do Emancipa, só 

que ela está em Osasco e aí eu falei assim “Não, queria muito participar não sei o que” e a Ka 

falou “olha, eu atuo em um cursinho na zona leste, se você quiser você é super bem-vinda, vai 

conhecer a gente”, e assim que foi. Eu falei “É isso, fechou”. E na época também tava, tava, 

fui participar da formação de um outro cursinho que era na região de São Miguel, eu estava 

entre os 2 ainda, porque eu queria mesmo e falei “Então vamos ver quais são as propostas”, e 

acabei me identificando mais com o pessoal e com a proposta do Angela e acabei ficando lá. 

 

José: E queria saber um pouco do seu processo, assim... Como que você monta suas aulas, quais 

são suas referências pedagógicas, assim... Como que é o teu processo para preparar uma aula? 

 

Raquel: Então, eu sempre trabalho muito com material didático assim, é... Às vezes a escola 

adota um, mas eu sempre vou com vários materiais né, eu vou lendo e vejo quais são os, os 

recortes né, os discursos, o que eu gosto mais, o que apresenta um conteúdo melhor para 

discussão dos meus alunos, então eu sempre montei mesmo o que eu queria dar nunca fiquei 

muito presa a um material. É até problemático no estado, porque existe um material, você tem 
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que seguir aquela apostila lá, enfim. Eu sempre fui contra. Quando os alunos perguntavam “Ah 

professora, a gente vai usar a apostila?” eu falava “Não, guarda essa apostila, deixa em casa, 

não traz esse peso na mochila não”. Então eu nunca fui muito adepta de fechar em um material. 

Sempre gosto de pegar uma coisa de um, uma coisa do outro, algum elemento, mas eu trabalho 

com isso. Assim, quase a gente não tem tempo, até uma coisa que eu me cobro muito, que acho 

que num futuro profissional, que é isso, trazer mais essas bibliografias que a gente lê e que é 

interessante né, eu acho que isso ainda não consegui fazer nesse exercício. Eu trabalho mesmo 

com o que o que está ali no material, às vezes eu construo um texto a mais, assim né, para trazer 

uma reflexão a mais, que não tem ali que eu falo “Nossa, isso é bom de inserir”. Mas 

basicamente eu trabalho com isso, com o que tem um universo desses, desses materiais didático, 

trazendo uma contribuição ou outra de, de coisas que eu vi, de coisas que eu li, do que é 

contemporâneo deles também né, então sei lá, linkar isso com um meme, com algum vídeo que 

está estourando assim na internet né, e fazer eles refletirem sobre isso, algum clipe algum artista, 

enfim, o que conseguir encaixar com a discussão que está sendo feita ali eu monto esse meu 

material pra aula. 

 

José: Mas você acha que você tem alguma referência pedagógica assim, tem algum autor que 

você sente que você tenta empregar na sua prática? 

 

Raquel: Não, isso não. 

 

José: E aí queria ver de você né, quais saberes que você acha que você traz, que... 

principalmente em relação ao trabalho no cursinho, que seriam diferentes de um professor 

assim, daquele ensino mais oficial, mais tradicional. Que que você acha que você traz de 

diferente principalmente em relação as suas aulas no cursinho? 

 

Raquel: Então, o que eu, no cursinho principalmente eu acho que eu sempre tento levar essa 

questão da, da cultura, da experiência que eles têm, que que isso não está descolado de tudo o 

que eles aprendem né. Então é isso. Eu acho que como eu falei, na História, quando eu ensino 

História já tem que fazer isso. Falar “Poxa, o que a gente aprende aqui não está descolado da 

sua realidade, não um negócio fechado numa caixa antiga que a gente só está abrindo aqui tá 
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vendo e fecha. Que tem relação com o que vocês vivem”. Então no cursinho acho que a gente 

consegue explorar ainda mais isso né, das vivências, das experiências, e o quanto também tem 

a ver com o universo cultural deles, então mais ainda eu tento puxar isso. O que você gosta? O 

que você ouve? O que você assiste? O que você lê? É importante também, isso faz os seus 

saberes também né. Então reforçar isso que isso com isso você consegue aprender, 

principalmente História, mas também Português, Matemática, Ciências. Então acho que isso eu 

consigo pregar muito mais no cursinho, até por ser um espaço mais de autonomia, de mais 

liberdade que a gente cria com os estudantes, acho que eu consigo trazer muito mais isso. Então 

é isso que eu que eu que eu vi que eu nessa minha trajetória, que para mim foi importante, e 

que acho que para eles também tem que ser importante, essa vivência experiência. Que você 

não precisar ser uma cara super “estudadão” para aprender coisas e entrar em espaços. 

 

José: E queria ver com você a questão da pandemia. Como que ela impactou suas aulas, sua 

prática. Como que foi esse antes e depois agora com a pandemia? 

 

Raquel: Eu acho que é isso né. Se você trabalha no, nesse viés de experiência, eu acho que a 

pandemia ela cortou muito isso né. A gente não tem mais a experiência da sala, de estar lá, de 

sentar com os alunos, “Ah, tem um problema, Vamos resolver esse problema?”. Então sentar 

todo mundo junto, discutir, conversar, dialogar é... do contato mesmo né! De um abraço, do 

olho no olho, então isso para mim que prego isso, prego essa experiência de me aproprias das 

vivências foi muito impactante. Então eu sinto hoje que é uma coisa mais mecânica. Hoje tá 

muito mais voltado para o para o ensino tradicional do que para esse mesmo que eu gostaria de 

praticar todos os dias, então hoje a gente lá na minha escola, eu trabalho em uma escola estadual 

mas é uma escola integral né, então ela é uma outra estrutura, e eles estão tendo aula, tão tendo 

aula de remotas então é um sistema ainda um pouco injusto né porque nem todo mundo pode 

ter, então pra gente assim 5% dos alunos que a gente tem na escola que estão participando de 

fato das aulas e há um espaço assim que você vai apresentar um slide, vai apresentar uma 

imagem, uma coisa e vai discutir, e eles estão ali mas nem todos estão ali de fato né, então, ou 

seja vai minando tudo o que eu acredito né, de conversar, de olhar, de de perguntar, de puxar 

para para o que eles estão sentindo, o que eles percebem. Então impactou muito, muito então 

acho que o ano passado eu senti muito mais. Esse ano acho que eu tô nessa coisa de na verdade 

me preservar né, porque se não a gente vai se desgastar muito. Hoje a gente tem pouco horizonte 
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de luta né, de avanço, então assim, é se preservar mesmo, tentar fazer o máximo que pode, mas 

é isso né, nesse espaço que não é o ideal né. Fechado, restrito, enfim, com poucas possibilidades, 

então foi bem impactante mesmo. 

 

José:  Mas você falou mais especificamente da experiência na escola. E no cursinho, como que 

foi o impacto da pandemia? 

 

Raquel: Então, acho que no cursinho é ainda mais agravante né, porque a gente tem, a gente 

não tá tendo nenhum contato com os estudantes né. A gente não teve aula inaugural né, a gente 

não teve essa primeira conversa, então... O ano passado ainda foi pior porque a gente tava 

tentando se adaptar a isso né, “O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer?”. E várias 

ideias, e a gente via que quase nenhum estava funcionando né, a gente tentou várias estruturas 

ao longo do ano. Então a gente tentou aula online todos os dias, aula online aos sábados, só aula 

gravada né meio que assíncrona assim, então assim, tentamos várias coisas, Drive, deixar 

publicado no YouTube, em grupos de WhatsApp né, mas a gente viu que não, não houve 

interação acho que de, de 100, 200 estudantes acho que se inscreveram no começo do ano que 

chegou ao final foram 3, 4 que a gente tinha contato mesmo que prestaram, que a gente sabe 

que prestaram o Enem é, conseguiram ingressar né, e tão agora hoje nas universidades. Aí esse 

ano a gente começou, acho que talvez não tanto no escuro né, mas ainda sem conhecer nossos 

estudantes, que que é isso né, se a gente trabalha com contato, com experiência, convivência, 

isso fica totalmente fechado, então a gente ainda não conhece os estudantes, a gente conseguiu 

fazer uma primeira aula, nem todos conseguiram acessar,  porque é isso, a gente ainda tem essa 

dificuldade, desse agravante social e a gente viu alguns, mas hoje já ainda em maio a gente já 

viu que houve uma debandada também geral, que a gente ainda está trabalhando com algumas 

pessoas, alguns alunos que ainda estão resistindo aí né, conseguindo assistir, participar das 

atividades, interagir, e temerosos né, porque também agora surgiu essa questão de talvez não 

ter o Enem esse ano então a gente está bem voltando a esse escuro que a gente, que a gente 

estava. 

 

José: Me identifiquei bastante com essa sua fala (risos). E queria que você tentasse falar pra 

mim mais sobre as principais diferenças que você vê na sua prática, você dando aula na escola 
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e no cursinho. Quais são as diferenças que você vê entre como que é dar aula em cada um desses 

espaços? 

 

Raquel: É, então, eu acho que na escola a gente tem que atender a uma série de práticas 

pedagógicas né, que às vezes a gente concorda, outras a gente discorda, então acho que é um 

espaço muito mais restrito em relação a um cursinho, que a gente tem possibilidade de construir 

práticas pedagógicas né, de propor outras dinâmicas, de propor outros espaços para ter uma 

aula né, então eu acho que o cursinho nesse sentido também até foi, é um alento para nós somos 

professores do cursinho, que a gente vê outras possibilidades de diálogo outras possibilidades 

de prática, muito mais liberdade, muito mais autonomia para estabelecer relações com os 

estudantes e uma outra forma, um outro método de poder passar aquilo que você quer, o 

conteúdo né, que não é maçante, que não tem uma estrutura ali, que não tem uma burocracia 

que você tenha que cumprir. Então, para mim é isso. O cursinho é muito do que na verdade de 

uma prática que eu tenho como ideal né, é isso, de um espaço coletivo né, então a gente constrói 

junto com os professores o que que vai ser, qual que vai ser a estrutura, como vai ser as aulas, 

como que a gente pode organizar as turmas, enquanto na escola é de cima para baixo né, é assim 

que tem que ser feito e você tem que dar conta dessa estrutura. Você fica tentando quebrar 

algumas, algumas lógicas mas não é possível ir muito além daquilo, e no cursinho a gente essas 

outras possibilidades, se a gente tem as condições materiais né, a gente tem essas possibilidades. 

 

José: E queria ver qual que é a sua relação com os movimentos sociais. Não o Emancipa por 

enquanto, mas você chegou a fazer parte de algum movimento? Já teve alguma ligação com 

outro movimento social? 

 

Raquel: Não, acho que o cursinho foi a minha primeira ligação assim né com movimentos 

sociais. Acho que na universidade tive a tentativa de fazer parte assim do movimento negro na 

época, mas acho que na Unifesp ainda é bem um espaço em construção né, então ainda existem 

muitas questões, muitas divergências e acho que pela demanda externa não conseguia muito 

participar das propostas, das reuniões, e aí acabei não me integrando totalmente, então fiquei 

bem pouco tempo. Mas eu acho que ativamente mesmo foi só quando eu consegui entrar no 

cursinho, então acho que por isso que para mim também é importante fazer parte né, de um 
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cursinho popular, que eu acho que era uma uma forma, uma ponte de estar nas discussões dos 

movimentos sociais assim mas não cheguei a fazer parte de nenhum. 

 

José: E seu primeiro contato com o Emancipa foi com a Karina mesmo? Você já tinha ouvido 

falar alguma vez da rede de cursinhos ou foi a Karina que te apresentou? 

 

Raquel: Foi. Eu acho que assim, eu lembro de talvez ter ouvido de longe, porque eu falei, eu já 

tinha alguns amigos que faziam parte do cursinhos populares, mas tinha um pessoal 

principalmente que fazia parte lá do Cursinho dos Pimentas né, que era o primeiro que ouvi 

falar mesmo cursinho popular que existia, e aí ouvi outros né, Acepusp, outros cursinhos que 

existiam,  mas da Rede eu nunca tinha visto mesmo, foi só a Ka que eu falei “Ah, vou conhecer 

então como é ali e tal” e o próprio Angela inclusive foi o meu contato assim. 

 

José: E como que é a sua relação com o Emancipa? E também se você tem alguma relação com 

outros cursos da Rede ou você é só o Angela Davis mesmo? Mas como que é a sua relação com 

a Rede Emancipa? 

 

Raquel: É, então, com a Rede e a gente acha que é um momento que temos muitos embates 

assim né, algumas divergências com relação a algumas ações que estão sendo feitas, estão sendo 

propostas. Acho que principalmente a gente já tinha algumas questões né. Como eu entrei em 

2019 né, eu tava me interando ainda das questões, e aí quando chegou em 2020 com ainda o 

impacto da pandemia acho que algumas ficaram ainda mais ressaltadas né. Então, a Ka tem 

muita ligação né, eu não tive muita convivência, eu acho que eu participei de algumas reuniões 

estaduais só, e as meninas que estavam também depois na candidatura da Luana chegaram a 

conversar comigo, então participei também de algumas reuniões, enfim, mas foi o máximo de 

contato que eu tive com a galera em geral né. E assim, não tive muita proximidade, o que eu 

vejo mesmo são as ações que a gente tem, algumas que são feitas, são faladas durante as 

reuniões estaduais e eu ainda vejo assim um espaço que, de política e que não agrega todo 

mundo. Não vejo problema em ser um espaço de discussão política, acho que precisa ser feito 

sim, mas eu acho que ainda é um grupo pequeno que articula, eu acho que ainda não tem uma 

noção tão coletiva assim, de abrir para outras propostas, outras visões, outros olhares e saber 
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discutir. Eu me sinto meio assim sabe, eu não me sinto ainda integrada ao grupo. Eu me sinto 

integrada ao Angela, mas eu acho que a Rede eu ainda não me sinto integrada né, de fato, nas 

discussões, no envolvimento, de chamar mesmo pra ações, incluírem as pessoas em ações. E eu 

sou da Coordenação, então por isso que ainda tenho mais contato e sei das coisas que tá 

acontecendo, mas por exemplo os meus amigos que são professores e que não estão na 

coordenação, eu acho que eles também não tem esse envolvimento. Então muitos professores 

ingressam e não conhecem a dinâmica das reuniões estaduais enfim, a dinâmica da própria 

Rede, o que que é proposto, o que que é feito. Então eu acho que ainda falta muito disso né pra 

Rede. E a gente tem, é como eu falei, eu gosto muito dessa parte cultural a gente tentou lançar 

um meio que um núcleo mesmo de cultura dentro do Angela Davis e a gente fez isso 

estabelecendo parceria com alguns outros cursinhos né, então a gente tem parceria com o 

cursinho de Queixadas né também. A gente participou de algumas ações de solidariedade ativa 

com outros cursinhos aqui da zona leste, o Carolina né e o Martin Luther King. O Martin Luther 

King infelizmente se desfez agora, então a gente perdeu um polo aqui importante. Mas é isso, 

a gente tentou muitas vezes também fazer essa união dos cursinhos na ZL, mas foi bem frustrada 

assim, a gente não conseguiu estabelecer muita ligação. Então acho que passa por isso, por essa 

ainda deficiência da Rede acolher todo mundo e conseguir construir esses laços para agregar 

mais os cursinhos assim também. Acho que também é falha nossa, mas é isso. 

 

José: Mas você acha que... Ah, uma coisa importante, eu não tô aqui representado o Emancipa, 

fica tranquila pra criticar, não tem problema nenhum. Também tenho minhas críticas ao 

Emancipa com certeza, mas o que você acha que falta pra Rede pra conseguir fazer esse contato 

mais próximo? Que tipo de ação poderia acontecer? 

 

Raquel: Ah, eu acho que talvez o pessoal que tá na direção Estadual né, talvez é participar de 

algumas ações junto com os cursinhos né, porque eu vejo que é muito delegado assim sabe? 

Tipo assim, agora vamos fazer nossa aula inaugural e nós já relacionamos uma lista de pessoas 

que vão para cada cursinho fazer... Sabe? Não “Galera, o que vocês pensaram para os cursinhos 

de vocês?” né, chegar, vamos se reunir com cada coordenação de cada cursinho, ver o que que 

tá rolando né, como é que tão as aulas, como é que tão os estudantes, como você tão sentindo, 

o que a gente pode contribuir para o cursinho de vocês. Então acho que isso falta, sabe? Essa 

aproximação maior, isso talvez agregasse. Falar “Ó, essa galera aqui”... ou fazer a Rede fazer 
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uma reunião com os cursinhos regionais também, só a galera da ZL hoje, como é que tá? O que 

vocês precisam? Ou vocês podem fazer essa ação conjunta. Então articular mesmo, já que ela 

é um organismo de articulação que possa fazer valer isso de fato sabe, então acho que essa é a 

maior crítica assim para mim. 

 

José: Também no meu caso que é um cursinho da zona norte a gente também fez a nossa 

comunicação pela gente mesmo. Foi uma coisa que acabou é... sendo feita sem a parte mais 

central. 

 

Raquel: Exato. 

 

José: E queria saber também de você, por que que você escolheu dar aulas de maneira 

voluntária? Que que fez você... Você até comentou um pouquinho sobre como a Karina te 

convidou e você gostou do projeto, mas queria que você contasse um pouquinho aí, por que 

você decidiu ser professora voluntária? 

 

Raquel: Ah, porque eu acho que é isso né. Eu acho que a gente, como eu disse também, acho 

que esse “insetinho” fica no meu ouvido desde que eu era pequena né, de que o ensino, o 

conhecimento é para todos né, e que na escola particular eu já via isso meio problemático e que 

eu quis ir para escola pública e que na escola pública eu tive essa consciência mesmo de que o 

ensino tem que ser para todos, tem que ser público, tem que ser gratuito, que tem que ser de 

qualidade, e eu achava que em alguma medida eu podia contribuir para isso né. Assim, eu gosto 

mesmo disso, eu gosto de ensinar, eu já tinha descoberto isso que essa era a minha vocação 

vamos dizer assim, o que é meio problemático né, porque é o discurso que alguns políticos 

usam (risos) para desvalidar algumas questões. Mas enfim, eu sentia isso mesmo né, entre nós 

aqui, é vocação. Então eu queria fazer isso para outras pessoas que não tivessem acesso né, 

democratizar mesmo esse ensino, de levar o que eu conhecia né, o pouco que eu tenho na minha 

bagagem para outras pessoas e que isso  talvez pudesse levar elas para além né, que elas vissem 

nisso um exemplo, uma forma de falar “Não, que legal professora. Eu vou, quero fazer também, 

eu quero ir mais além. Quero conhecer mais. Quero...”. Isso, vai e depois você volta e me ensina, 
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que é isso, é uma troca. Então acho que esta filosofia do cursinho popular que me atraiu e o 

quis colaborar mesmo. 

 

José: E foi o primeiro trabalho voluntário que você fez? Você chegou a fazer algum outro 

trabalho voluntário antes ou depois?  

 

Raquel: Já tinha feito um trabalho voluntário. Eu tinha trabalhado como voluntária num hospital 

uma vez. Eu era adolescente. Uma amiga minha que me apresentou essa proposta, eu achava 

legal. Sempre tive essa vontade né, de contribuir, até tenho hoje também de fazer parte de, de 

outros, outros grupos de voluntários principalmente agora na pandemia, é que está difícil, mas 

sempre colaborei como eu pude né. Mas eu tinha feito já parte de um grupo de voluntários num 

hospital com crianças né, que tinham câncer, enfim, mas foi a única coisa que eu fiz assim que 

eu me lembre de voluntariado. 

 

José: Você realiza algum tipo de formação continuada ou extra? Pode ser tanto em relação a ser 

professora ou tanto quanto politicamente né. Você faz algum tipo de formação continuada? 

 

Raquel: Então, é... Eu sempre senti falta disso né, porque no estado isso é bem precário né, a 

gente tem aqueles cursos de formação e tal, mas não me contemplou e nesses últimos anos que 

eu tenho é refletido mais sobre o exercício mesmo de docência né. Porque antes era isso né, eu 

gostava de História e estava lá como uma pessoa que sei lá, vai falar sobre História e vai ensinar 

História. E aí agora eu enxergo mais essa questão da, da docência mesmo como determinante e 

agora eu estou fazendo pedagogia mesmo né, então para mim isso está sendo um processo 

mesmo de formação naquilo que a gente não não teve foco né, porque a faculdade de História 

realmente a gente não tratou desse lado pedagógico, então eu quis focar muito nisso e agora eu 

vou fazendo faculdade de Pedagogia na USP. 

 

José: Você acha que a estrutura do Emancipa contribuiu para a sua formação de alguma 

maneira? Não sei se você chegou a participar de algum evento de formação ou alguma coisa, 

mas você sente que o Emancipa contribuiu para a sua formação? 
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Raquel: Eu acho que não muito os eventos assim né, eu acho que contribui para formação 

mesmo a experiência de estar lá de, de, desse espaço de construção coletiva né, de pensar, então 

isso foi mostrando para mim que isso é real, que isso funciona, que isso pode dar certo né, 

porque quando a gente está na escola, como eu falei a gente atende uma estrutura, uma 

hierarquia né, e que na verdade o princípio dela é ter garantias de que pode ser democrático mas 

não é, então a gente não vê muito esse espaço democrático a gente assim, a situação é a gente 

ficar achando que não dá pra fazer, mas acho que o Emancipa é, me abriu essa mente, tipo 

“Não, dá para fazer, esse é o ideal e é isso mesmo que a gente tem que buscar”. Então isso me 

ajudou muito a ter essa clareza dessa visão e contribuiu bastante para, para essa visão que eu 

tenho agora né, que é justamente de buscar esse, essa prática mais democrática né, em tudo, na 

educação de forma geral, não só no ensino de História né. 

 

José: Mas de curso do Emancipa você não chegou a fazer algum curso ou formação ou alguma 

coisa do tipo? 

 

Raquel: Fiz, eu fiz no... acho que foi no começo do ano passado, porque a pandemia foi bem já 

em março né, quando iam começar as aulas e a formação foi em fevereiro, então eu cheguei a 

ir na formação sim, fiz parte de uma formação, mas acho que a prática mesmo foi mais 

determinante. 

 

José: Até acho que a gente deve ter se visto, foi lá no... qual que é o nome do... 

 

Raquel: No Derville né? 

 

José: É isso, lá no... qual que é o nome, esqueci do cursinho... é Salvador Allende né? 

 

Raquel: Isso, isso. 
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José: Também tava lá. Mal a gente sabia que uma semana depois ia acabar o mundo né 

 

Raquel: Exatamente, a gente era feliz e não sabia (risos). 

 

José: Pois é. Então Van, basicamente eram essas as perguntas que eu queria te fazer, e queria 

saber se tem uma coisa assim, em relação a sua atividade profissional, alguma coisa que você 

acha que seria importante também falar, alguma coisa que faltou, algo que você acha que podia 

complementar de outra maneira? 

 

Raquel: Não sei. Eu acho que eu vejo muito da minha trajetória eu acho que está bem pautada 

assim num lugar da onde a gente fala né, então acho que tudo que eu tento passar na sala de 

aula também não foge muito das experiências que eu tive né, de ser uma mulher negra, então 

acho que o que contribuiu bastante é para essas outras visões foi isso né, esse lugar de fala né, 

me perceber neste lugar de fala que antes eu não tinha consciência e depois eu percebi que isso 

foi muito determinante para a forma com que eu ensino, as coisas que eu abordo na sala de, em 

relação aos outros colegas né. Então eu acho que isso eu percebi muito também em outras 

conversas também que eu tive quando as pessoas me perguntam sobre a minha prática e eu acho 

que isso que também me impulsionou a ter essa relação com o cursinho né, de de ser um espaço 

onde esses recortes podiam atuar também fortemente sem sem sem amarras né, então eu acho 

que também isso é importante ressaltar quando a gente fala sobre isso  

 

José: Mas você acha que o ensino de História de alguma maneira teve participação nisso daí 

que você falou de se perceber como mulher negra? Nisso o ensino de História te ajudou e como, 

ou não ajudou? 

 

Raquel: Eu acho que sim né. Eu acho que quando a gente tem que falar sobre, sobre narrativas 

né, sobre os discursos né, quando a gente está dando aula de História, a gente quando vai 

escolher esse recorte passa por isso né, e eu acho que isso foi muito importante porque a gente 
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vê que uma outra professora em uma outra condição ela vai trazer um outro olhar sobre, sobre 

a História né. E quando tem esse lugar de fala é um outro completamente diferente, que acho 

que as pessoas se identificam né, que as pessoas abraçam mais e é um caminho assim que que 

facilita talvez né. Então acho que isso colaborou pra mim né pra minha identificação, pra minha 

identidade, entender minha identidade, acho que ajuda também aos alunos, acho que eu consigo 

fazer essa ponte também.  

 

 

ENTREVISTA MARIA 

 

 

José: Queria que você começasse me contando um pouco sobre sua família, qual que á a sua 

estrutura familiar né, onde você viveu assim, passou a sua infância e em quais condições, se 

você pudesse me contar um pouquinho disso... 

 

Maria: Tá, só um minutinho, deixa eu só pedir para fecharem a porta aqui, só um minutinho. 

 

José: Sem problemas. 

 

Maria:  Pronto. Bom, vamos lá é... eu venho de um bairro não central... você tá me ouvindo 

bem? 

 

José: Tô ouvindo. 

 

Maria: Eu venho de um bairro não central que fica na zona sul de São Paulo. Minha família é 

composta, fui criada pela minha mãe e pela minha avó, então é quase que ali uma maternidade 

solo por ambas mulheres é... venho de uma classe socioeconomicamente vulnerável também, o 
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que faz com que consequentemente eu tenha estudado por toda a minha vida em colégios 

particulares mas enquanto bolsista, isso... enfim, vai perpassando ali com uma estrutura familiar 

e com a minha classe, é... que mais... acho que é isso por enquanto dessa pergunta. 

 

José: Você falou de um bairro da zona sul se eu não me engano, qual bairro que é? 

 

Maria: Isso, é Jardim Satélite. 

 

José: Jardim Satélite? Legal. Me conta um pouco da sua infância, como que eram as tuas 

lembranças de infância assim, como que foi, onde você vivia mais ou menos, que lembrança 

você tem... 

 

Maria: Tá. Bom... acho que quando eu penso em infância eu penso muito em estar brincando 

nas ruas, sempre brinquei muito, joguei muita bola, inclusive eu jogava bola, fiz algumas 

peneiras de futebol, é... acho que foi uma proximidade muito grande com as pessoas que 

moravam ao redor que, por ser um bairro não central, então as crianças ficavam muito nas ruas 

brincando, enfim, não tinham muitos carros, e... Acho que uma proximidade familiar bastante 

grande, sempre tive um estímulo a educação muito forte em casa, então acho que quando eu 

penso em infância eu penso muito em estar nas ruas com os meus amigos brincando e ao mesmo 

tempo estar em casa tendo ali uma tutoria bastante forte da minha vó em relação a esse critério 

educacional mesmo, esse estímulo. 

 

José: Legal. E como que era a tua relação com a escola? Nesse espaço da escola você chegou a 

falar né, que você fez escola particular com bolsa né, como que foi essa experiência sua na 

escola? 

 

Maria:  Foi muito boa, muito boa mesmo é... acho que eu  criei vínculos muito fortes com a 

escola na qual eu estudava, era uma escola muito próxima de casa então os professores, a 

diretora em si era bastante, tinha uma proximidade bastante grande com a minha família, até 
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porque era um colégio muito pequeno assim de bairro, então as pessoas que moravam na minha 

rua comumente estudavam nessa escola, é... então era muito, um ambiente muito... guardo 

muitas lembranças carinhosas mesmo de... fui construindo um vínculo muito grande que 

perpassava ali tanto a minha estrutura familiar em que eu via minha família dentro da escola, 

como eu via os meus colegas que estavam brincando comigo ali depois da escola na escola, ao 

mesmo tempo que eles também estavam na escola, então todos os vínculos ali eram muito 

interligados. 

 

José: Legal. E em relação às aulas de história mais especificamente, qual que é a sua lembrança 

das aulas de História? Teve um professor mais específico que te marcou? Como que foi a tua 

relação com a matéria? 

 

Maria: Ah, sem sombra de dúvida, foi o que mais me marcou, eu lembro exatamente assim na 

sétima série em que eu tive uma professora, teve uma mudança na escola e surgiu uma 

professora nova que começou a lecionar tanto História quanto Geografia, e ela fez com que não 

foi algo que tocou só a mim, foi também aos meus colegas, de que ela começou a trazer 

questionamentos pra sala de aula em que a gente não tinha com a professora anterior. Então eu 

lembro muito das discussões, começaram a partir, começaram a surgir assim na sala de aula, 

lembro dos meus colegas assim trazendo incitações, inquietações de dentro de casa pra sala de 

aula é... inclusive foi ela que me estimulou a vir a pensar é... a seguir, seguir na área acadêmica 

mesmo, a pensar em faculdade que até então isso não passava pela minha cabeça, até por eu ser 

muito nova e pela minha condição sócio economicamente falando, então isso não estava em 

voga,  não era discutido muito em casa, então acho que tem essas duas coisas que andam em 

paralelo, tanto quando eu começo a ter uma visão crítica sobre a sociedade, sobre os assuntos, 

sobre tudo, mas também eu começo a ter esse olhar pro futuro, eu acho que essa professora em 

específico inclusive é uma pessoa com quem eu sou amiga hoje em dia, tenho outros tipos de 

vínculo, ela aparece para mim dessas duas formas e vai também se mesclando ali, tanto 

enquanto professora é alguém que eu tenho como referencial, quanto em relação a essa questão 

mais de pedagógico mesmo, você vai tendo ali uma referência em quem se espelhar, em como 

você começa a levar é, a sua vida na sala de aula, como você começa a produzir textos, enfim, 

vai virando uma referência em multi facetas. 
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José: Legal. Só uma curiosidade mais específica, você comentou que você era bolsista no 

colégio, como isso te afetava? Isso fazia alguma diferença pra você? Era uma coisa que passava 

meio batido? Como que era pra você essa questão? 

 

Maria: Olha é... sei que a literatura mostra que tem muitas diferenciações em reação a como 

estudantes bolsistas são marcados e como isso afeta na vida dele tanto no período escolar como 

no pós, mas eu acho que eu sou uma dessas exceções assim, que acho que isso não, não me 

marcou muito o fato de ser bolsista em si, eu acho que marca mais a questão de eu saber que eu 

estava numa condição de vulnerabilidade, eu não conseguia associar uma coisa com a outra, eu 

acho que pra mim não tava tão claro o fato de eu ser bolsista com o fato de eu ser socio 

economicamente vulnerável, ainda que hoje seja  uma coisa óbvia, na escola não era algo que 

me, que me ocupava a mente, não sentia desconfortável enfim, me sentia ali refém de algumas, 

não sei se é escolhas,  refém de  algumas escolhas que foram feitas por outras pessoas mas em 

outros momentos, mas não especificamente por estar sendo bolsista. 

 

José: Legal. E como você foi parar em gestão de políticas públicas? Você falou que fez 

graduação nesse curso né, como que você escolheu, qual foi o momento que você decidiu que 

esse era o curso que você gostaria e fazer na graduação? 

 

Maria:  Olha, acho que isso vincula muito com essa professora de História que eu trouxe pra 

você que é da sétima série, ela por todos esses questionamentos políticos enfim, toda essa 

leitura, essa leitura crítica que ela trouxe pra sala de aula e trouxe pra mim consequentemente, 

me fez a começar a pensar “caramba, como que eu posso discutir política com mais 

profundidade?”, e aí eu lembro dela comentar comigo alguns cursos que falavam sobre política, 

mas aquilo ali ficou na minha mente. E aí eu fui pro ensino médio, fui conhecendo também 

outros professores e outras perspectivas de mundo tanto acadêmico quanto profissional, e eu 

tinha ficado em mente com Direito, então eu tava entre Direito, História e Jornalismo, eu não 

conhecia gestão de políticas públicas em si o curso, eu tinha, eu conhecia outros cursos que 

tratavam disso de outras formas, e aí quando eu fui pro cursinho eu descobri sobre o curso em 

si, eu aí eu falei “caramba, isso tem muito mais a ver comigo do que Direito ou Jornalismo, 

História”, até porque é um curso que também traz um pouco dessa carga na no decorrer da 
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graduação. Então foi mais ou menos assim, foi entrando muito nesse escopo do cursinho, 

descobrindo outros cursos, descobrindo outras coisas, e buscando mesmo. 

 

José: E cursinho que você diz é da Rede Emancipa mesmo que você fez?  

 

Maria: Não, eu fiz cursinho particular, também enquanto bolsista.  

 

José: E a Rede Emancipa você só foi conhecer depois da graduação, não foi uma coisa... 

 

Maria: Isso. 

 

José: Legal. E... por que você decidiu dar aula de História no cursinho? O que que te levou, 

como foi esse processo? Você era coordenadora e acabou pegando essas aulas? Como que foi 

pra você? 

 

Maria: Não, foi bem ao contrário, foi bem ao contrário, eu entrei como professora de História 

justamente porque História era a disciplina com a qual eu tinha mais facilidade no decorrer, 

tanto na escola quanto no tempo que eu fiz cursinho, que eu fui aluna de cursinho, então era 

onde eu me sobressaia, e também mais uma vez eu vinculo e  direciono muito esse mérito assim, 

se dá pra dizer, usar essa palavra que tem outros tons hoje em dia (risos provavelmente 

relacionando a ideia de meritocracia) mas essa professora da sétima série, então eu comecei a 

me desenvolver mais, eu percebia que era uma disciplina em que eu conseguia é, ter um 

destaque, eu conseguia ter notas mais altas e querendo ou não numa escola particular isso é 

muito levado em consideração né, que cria todo aquele ranking dos estudantes, então é uma 

disciplina com qual começa a despertar o meu olhar e eu percebo que eu vou tendo um aumento 

não só na minha nota mas na forma com que eu estou ali dialogando com a matéria, e aí em 

decorrência dessa minha facilidade com a, com História, quando eu chego no cursinho eu penso 

“caramba, qual a matéria que eu conseguiria me desenvolver melhor e conseguiria ter uma 

abordagem mais ampla, ter um conhecimento um pouco maior até que dialogue um pouco com 
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a, com a minha graduação”. Enfim, aí eu acabo escolhendo por História, e aí depois na 

sequência eu me torno coordenadora, mas antes eu fico como professora e depois como 

coordenadora. 

 

José: Legal. Você começou a dar aula quando mais ou menos, você lembra?  

 

Maria: 2017? Sempre confundo se é 17 ou 18. 

 

José: Mas aí essa foi a sua primeira experiência como professora? 

 

Maria: Foi minha primeira experiência.  

 

José: E como foi essa relação da expectativa em ser professora e aí como foi a realidade, assim 

como foi mais ou menos essas duas questões? 

 

Maria:  Olha, acho que vai até ser um pouco clichê, eu costumo escutar isso quando eu converso 

com os professores do cursinho lá do Jardim Romano, de que eu cheguei no cursinho muito 

com uma ideia de que eu tinha muito a ensinar, tipo “olha, caramba, eu passei muito tempo no 

cursinho, num cursinho particular, então é, tô chegando aqui pra passar o que eu sei para outras 

pessoas”, na realidade foi justamente uma troca, não vou dizer nem que foi o contrário que eu 

sei ali que teve uma troca de ambos os lados, então acho foi uma expectativa muito pra melhor, 

de que eu chego nessa posição de professora, uma criação, uma criação não, algo que é também 

colocado na gente daquela visão hierárquica de professor, estudante, e aí quando eu chego na 

sala de aula justamente por toda essa metodologia, toda essa nossa crença muito veiculada a 

Paulo Freire na Rede Emancipa, faz com que essa ideia que eu tenho tenha uma mudança de 

chave, não consigo começar a ver ali a sala de aula como algo mais próximo do horizontal, 

então eu acho que a expectativa era justamente “ah, eu vou chegar pra ensinar quando me dou 

conta de que eu estou aprendendo”, essa via de mão dupla. 
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José: Achei interessante que você falou de Paulo Freire né, queria saber do seu processo de 

como você monta as suas aulas, se você produz seu próprio material, se você se baseia em outro 

material, como você faz né, e suas referências pedagógicas né. Você falou de Paulo Freire né, 

mas se você tem alguma outra referência que você leva em consideração na sua didática. 

 

Maria: Olha, é muito doido. Quando eu comecei a dar aula eu não fazia a menor ideia de onde 

começar. Eu falei “Bom, vou ter como referência meus professores passados de História 

justamente, tanto essa professora que eu citei da sétima série quanto os outros professores que 

eu fui tendo ao longo da vida e que eu tinha como referência. Então eu pensava muito como se 

dava a estrutura de aula, mas eu lembro um mês antes de eu começar de fato a dar aula eu sentei 

com essa professora da sétima série que hoje em dia é a minha amiga e eu falei “Olha, tô 

precisando de ajuda, não sei como começar”, e aí ela tá testando justamente metodologias de 

ensino em uma universidade fora do país e ela começou a falar um pouco desse método que ela 

está utilizando: “Olha, começa aqui com uma pergunta, forma pequenos grupos, vai discutindo 

ali justamente pra ter essa interação da aula”. Então a minha formação de como eu estruturei a 

aula foi muito dessa junção do que eu já tinha tido na minha vida nessa expertise ali enquanto 

estudante, mas também com esse somatório dessa outra pessoa e falando sobre metodologias 

de ensino, porque até então não conhecia nada, eu não sabia nada de pedologia né, e... 

justamente por eu entrar na Rede Emancipa é que eu começo a me aproximar de Paulo Freire, 

até então eu não tinha, nunca tinha lido Paulo Freire na minha vida. Eu lembro de em Círculos, 

de postagens da rede sempre falavam do Freire, você ouve falar sobre Paulo Freire mas eu 

nunca tinha ido a fundo saber quem era, qual era uma obra, e a partir daí eu começo de fato a 

ter esse mergulho em Paulo Freire, e também tentar é, de uma forma ou de outra trazê-lo na 

minha, no meu dia a dia da sala de aula. 

 

José: De que maneira você vê que traz ele na sua sala de aula? 

 

Maria: Eu acho que muito essa questão da horizontalidade, de ver o outro como um sujeito 

autônomo, acho que autonomia para mim algo que eu costumo, costumava né, enquanto estava 

ali na sala de aula costumava muito trazer minha, não só na minha fala mas na forma como que 

eu me colocava para os estudantes, deles se desenvolveram, de eles se verem ali como um 
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sujeito é, que tem um papel importante, que tem uma incidência importante não só ali na sala 

de aula como pra fora dela, com quem eles falam, como que eles se colocam e... dessa 

construção coletiva do saber, que às vezes parece muito no campo teórico mas quando a gente 

tá na sala de aula a gente consegue ver que isso de fato funciona, acho que todo mundo ali tem 

essa, consegue se colocar, tem essa capacidade de falar, todo mundo tem um conhecimento de 

si, e é muito legal quando a gente tá construindo isso em rede, cada um vai se colocando, cada 

um vai trazendo um pouquinho que tem da sua vivência, eu acho que essa é uma parte também 

que eu que eu fui aprendendo, que é muito doido né, que eu fui aprendendo com a sala de aula 

mas depois fui vendo isso na teoria de Paulo Freire, de “Nossa, caramba, alguém tá trazendo 

alguma coisa nova, e está colocando na sala de aula”, e depois você pega o Freire e vê ele 

falando coisas similares, enfim, é algo que vai criando um nó que não sei nem dizer onde 

começou e onde terminou. 

 

José: Legal. É, só uma dúvida sobre uma questão anterior na verdade, você falou que você virou 

professora de História porque você ia bem na matéria né, mas o que te levou a querer fazer 

aquele trabalho, que que levou você a falar “quero ser professora voluntária”. Que que causou 

isso em você, de você querer fazer isso?  

 

Maria: Eu sempre pensei que todo esse tempo que eu estive num cursinho particular e enquanto 

bolsista, sempre vi aquele punhado de conteúdo que eu fui absorvendo e acabei usando é, acabei 

utilizando ali para passar no vestibular, mas eu queria dar uma vazão maior pra tudo aquilo, 

pensava “Caramba, um monte de conhecimento que eu absorvi, o que que eu vou fazer com 

isso?”, então eu preciso dar uma vazão, eu preciso transformar isso de entre aspas em algo para 

além de mim, algo público, algo que vale além do “passei no vestibular”, então era muito algo 

de “Quero compartilhar um pouco que eu sei com outras pessoas”. Eu pensei “de que forma 

que eu posso fazer isso?”, aí eu comecei a pesquisar vários cursinhos populares pelo Google e 

cheguei na Rede Emancipa, assim bem aleatoriamente.  

 

José: Uma pergunta um pouco mais difícil pra você responder, mas qual que é a diferença que 

você imagina que tenha entre por exemplo uma aula do cursinho, uma aula que você dá, e uma 

aula do ensino oficial? O que você traz de diferente do que eles veriam por exemplo na escola 
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no caso dos alunos que estão cursando Ensino Médio ou coisa parecida. O que você vê de 

diferente que o cursinho traz e o que você pode trazer também nas suas aulas? 

 

Maria: Eu acho que espaços pra debate, querendo ou não no Ensino Médio, como eu falei essa 

questão da hierarquização, acho que por isso que eu chego no cursinho com essa ideia também 

de ter algo muito verticalizado, de ter o professor e o estudante abaixo, eu não sentia muito 

como se quando eu tava no Ensino Médio, tudo que eu falava tava ali muito para ser 

questionado, quase como fosse algo falso, não era, não era verídico porque eu não tinha 

conhecimento suficiente. Agora na sala de aula de um cursinho não. Eu percebo que tudo o que 

o estudante traz tem um valor pra mim, então eu como professora vejo valor, e eu não sentia 

que em muitos momentos no Ensino Médio, no Ensino Fundamental o professor tava vendo 

valor no que eu tava falando. Então acho que é muito isso desse acolhimento de, eu percebo 

que tem uma participação muito grande na sala de aula do cursinho, coisa que eu não via ao 

longo da minha trajetória, trajetória escolar. Óbvio que eu tô falando de momentos diferentes, 

de classes sociais diferentes, mas essa é uma das coisas que eu mais gosto no cursinho, de ter 

uma participação bastante grande dos estudantes, e de sentir que os professores provocam essa 

participação, de que é algo que também aparece que é muito estimulado né também, e aí 

consequentemente aparece nos estudantes. 

 

José:  E você tem dado aula agora durante a pandemia, você continua dando aula em cursinho, 

certo? 

 

Maria: Esse ano tá um pouco complexo né, a gente tentou algumas dinâmicas de aulas, mas não 

funcionou. 

 

José: Mas o cursinho do Jardim Romano tá, como que vocês tão? Tá num hiato? Como que 

vocês tão fazendo lá? 

 

Maria:  A gente tentou do ano passado, eu vou começar pelo ano passado. No passado a gente 

tentou algumas atividades, tanto assíncronas quanto síncronas, mas nenhuma das duas deram 



146 
 

 

certo, a gente percebeu uma frustação bastante grande tanto dos estudantes quanto dos 

professores, de que ficavam ali os professores naquela expectativa de montar um material, de 

fazer, de produzir, e por todo aquele cansaço que segue agora né da pandemia, aquela cobrança 

exaustiva, muito por parte, uma cobrança interna mesmo, de se colocar ali, de estar à disposição, 

e quando a gente enviava esses materiais não tinha muito... diálogo mesmo né! Tanto dos 

professores com os estudantes as coisas não fluíam, e aí foi parando orgâni... quase orgânico 

assim, um movimento bem orgânico de os professores pararam de mandar, os alunos também 

não cobravam. Então foi meio que se esvaziando e a gente concentrou mais força na 

solidariedade ativa, então as atividades em si didáticas, é mais quadradas da sala de aula 

pararam de existir, esse ano a gente tentou retomar, então tentamos fazer a aula assíncronas, a 

gente conseguiu reunir alguns professores, mas a gente não teve nenhum estudante online no 

decorrer das aulas. 

 

José: Caramba. É bem complicado, você falou muita coisa com o que eu me identifico assim, 

acho que a gente até conversou sobre isso no passado, dessas questões do cursinho né? 

 

Maria: Aham. 

 

José:  Lá no cursinho (Lauzane) tá difícil, mas assim ainda tem, por exemplo eu dei aula de 

História faz duas semanas e tinham 15 estudantes. 

 

Maria: Caramba, 15? 

 

José:  Eu acho que também tem uma questão eu acho que o bairro né do cursinho do Lauzane 

é um bairro um pouco quase classe média, acho que a questão do acesso a internet aí também 

deve afetar... 

 

Maria: Sem dúvida. 
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José: Tem umas questões aí, mas acho que na rede como um todo tá bem complicado mesmo a 

situação, mas você chegou a ter alguma prática assim de você dar aula online? Como foi essa 

experiência pra você? Tipo, você conseguiu tirar alguma coisa dela ou pra você foi um fracasso, 

como foi pra você isso? 

 

Maria: Não sei, não sei se eu considero um fracasso, mas não foi tão bem sucedido quanto eu 

tava imaginando. A forma que a gente, que eu tentei, pelo menos eu tentei, é  no início, foi 

envio de materiais, então era um material ali meio que personalizado entre aspas que a gente, a 

gente, eu falo a gente porque outros professores também tentamos  dessa forma, tentar trazer 

um pouco de discussão para o material em que a gente tava produzindo, então não era só 

simplesmente pegar, sei lá algum texto da Nova Escola e mandar ali pra eles, ou, é não era 

pegar alguma referência bibliográfica e jogar. A gente tentava contextualizar, provocar uma 

discussão, é... mesmo que ela acontecesse pelo WhatsApp, então minha estratégia foi um pouco 

nessa linha, eu tentava diversificar, tendo algum texto escrito e tendo algum vídeo e tendo 

algum áudio, então alguma música ou alguma coisa do tipo pra ter essa variação de mídia pra 

alguma coisa ver se desperta, ver se os alunos se sentem mais próximos de algumas dessas 

mídias, enfim, e tem alguma, alguma resolução, alguma... não sei, alguma coisa que desperte 

pra que eles acessem, mas não funcionou como eu comentei assim, como comigo com os outros 

estudantes não teve nenhuma, nenhuma reação assim dos alunos, então nesse ano também foi 

a mesma coisa, não funcionou. 

 

José: Entendi.  E você falou das campanhas de solidariedade ativa, como que tem funcionado 

isso? É questão de doações da comunidade? Como... vocês pegaram a campanha do Emancipa 

central mesmo ou vocês tem uma campanha própria lá na região?  

 

Maria: Não, a gente fez junto com a rede, a gente uniu esforços pra ser muito também algo 

colaborativo, é, a gente ficou é, mais concentrado ali na região da zona leste mesmo, foi bem 

interessante porque foi esse o único, um dos únicos momentos em que a gente conseguiu ter 

essa proximidade maior dos professores, eu percebi que teve um fortalecimento bastante grande 

da rede de professores, em que a gente conseguiu se articular pra conseguir doações, pra 

conseguir fazer as entregas, pra conseguir produzir material, então se tinha outra pessoa que 
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queria se unir as ações da rede a gente colocou ali um manualzinho pra diferenciar que que a 

solidariedade ativa que a gente tava fazendo não era uma simples doação aleatória assim não é 

isso, solidariedade ativa é uma ação política que a gente veicula com a rede, então foi bem 

interessante isso do fortalecimento assim da política, porque eu acho que isso acabou ficando 

um pouco solto assim como outras, outras coisas dentro do cursinho né, então a solidariedade 

ativa eu vejo muito como o ponto mais forte de todo o ano passado, que a gente conseguiu em 

articular professores é, integrar os professores e trazer toda a ideia de política que tem na rede 

né.  

 

José: Legal. É, e antes do Emancipa você era vinculada a algum outro movimento social ou 

você ainda é? Fora o Emancipa você já fez parte de algum outro movimento? 

 

Maria: Não, eu não tinha feito parte de nenhum movimento até a rede.  

 

José: E você chegou a comentar um pouquinho como você conheceu a rede que você meio que 

descobriu pela internet, mas se você pudesse contar um pouquinho melhor como foi esse 

momento aí que você conseguiu entrar em contato com a rede né, chamaram você pra fazer 

uma formação? Como foi esse processo?  

 

Maria: Olha, foi difícil a minha, minha interação com a rede, eu lembro que quando eu cheguei 

pra mim foi tudo muito complicado, eu não entendia de, ai, é muito doido né? Eu não entendia 

do por que que a gente tinha que trazer tanto a política pra sala de aula, acho que ainda que, 

isso é muito contraditório, que ainda que no colégio era a parte em que eu mais gostava, que 

eram esses momentos de discussão que eram muito raros, quando eu entro na rede e e eu 

percebo que tem muito disso eu falo “Gente, e o conteúdo? Que momento que a gente vai falar 

sobre, sobre o ENEM? Que momento que a gente vai falar sobre os vestibulares?”, eu demoro 

muito para ter essa virada de chave de que a Rede Emancipa tem uma política por trás que é 

muito maior do que a entrada de, de um estudante num vestibular, então tem toda uma 

perspectiva muito mais ampla do que simplesmente ser aprovado. Então eu fiquei um bom 

tempo assim, não consigo nem quantificar temporalmente, mas eu fiquei um bom tempo 

tentando digerir, tentando entender, quase que uma coisa de negação mesmo “Gente, não faz 
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sentido, a gente tem que tá falando de outra coisa, não é sobre isso, não é esse momento”, e 

enfim, mas depois quando eu de fato percebo, quando aquilo me toca, aí muda totalmente a 

forma não só com como eu me coloco na sala de aula, mas como eu vou lidando com outras 

questões, então isso vai se ampliando também na forma como eu me relaciono tanto no trabalho, 

quanto na academia, tanto enfim, todo o espaço social da minha vida. 

 

José: Mas você chegou a comentar de “quando isso te toca”. Foi algum momento específico ou 

foi um processo? Como foi esse momento que você passa a ter essa visão?  

 

Maria: Foi um processo, sem dúvida foi um processo, mas o que eu consigo lembrar assim de 

antemão são as reuniões de coordenação estadual, quando a gente tinha toda aquela parte de 

conjuntura, eu lembro que também no começo me incomodava muito. Eu falava  “Gente, mas 

pra que 1/3 da reunião tem que ser conjuntura, a gente fica falando essas coisas, já tô lendo 

sobre isso no Twitter pra que que eu vou lá falar com todo mundo de novo”, e aí quando eu 

começo a ver importância desse momento de conjuntura, quando eu começo a ver falas que vão 

ali ao encontro do que eu penso, não só que divergem do que até então eu pensava, que eu tinha 

uma lógica muito mais reformista de pensar política, quando eu começo a ver que outras, outras 

possibilidades são, são capazes de acontecer, aí eu tenho essa virada de chave também. 

 

José: Legal. É, e qual é a tua relação com a Rede Emancipa e se você tem alguma relação com 

outros cursinhos populares da rede. Você falou que foi para alguma reuniões da estadual né, 

como que é a sua relação com o movimento e também com outros cursinhos? 

 

Maria: Tá, é... nos dois primeiros, dois primeiros ou um ano e meio primeiro que eu entrei pra 

rede eu tava primeiro enquanto professora e depois como condenadora, depois eu passei a ser 

uma das coordenadoras estadual e no fim do ano passado eu entrei pra executiva, aí eu fiquei 

até o comecinho desse ano, até abril eu acho, isso abril ou março fiquei na executiva e agora eu 

tô um pouco desconexa (risos), desconectada assim da, não só da, da executiva como da 

coordenação estadual. 
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José: Mas aconteceu alguma coisa? Foi muita demanda? O que que rolou pra você querer se 

desconectar? 

 

Maria: Ah, foi só a questão de pandemia, muitas demandas de, comecei um trabalho novo e 

toda essa junção de fatores externos. 

 

José: Entendi. É, e você chegou a fazer algum tipo de formação continuada ou extra tanto em 

relação a docência quanto politicamente? Você falou que a sua primeira experiencia de 

docência foi no Emancipa, você falou também que na sua graduação não falava muito sobre 

licenciatura, você chegou a fazer alguma formação sobre isso desde então? E também na 

questão política você fez alguma formação nesse sentido? 

 

Maria: Tá, de formação política acho que a rede como um todo eu já considero uma grande 

formação, seja nas reuniões da executiva que eram semanalmente quanto nas reuniões da 

estadual que eram mensais, ali eu acho que eu considero uma formação continuada em política, 

agora em relação a esse âmbito mais pedagógico é, acho que o mínimo que eu tenho de contato 

assim para além da sala de aula que agora não acontece mais é no trabalho então eu, eu trabalho 

em uma fundação empresarial que tem foco em educação e eu acabo tendo leituras voltadas à 

educação, então acabo lendo alguns artigos sobre pedagogia, enfim, coisas nessa linha, mas é 

muito raso, muito muito raso. 

 

José: Entendi. E você, acho que não vai ter como você saber com certeza, mas você sente que 

falta alguma coisa na sua formação por não ter feito a graduação em História, por não ter 

licenciatura, ou você acha que é uma coisa que você conseguiu de alguma maneira suprir de 

outra maneira, lendo por conta própria, ou você acha que tem alguma coisa que dificulta o seu 

trabalho como professora de História não tendo feito a graduação? 

 

Maria: Não, sem dúvida, sem dúvida eu sei que falta tanto um aprofundamento em 

determinados matérias, quando eu tava dando ali eu percebia que pra eu saber alguma coisa 

específica eu tinha que ter um momento de busca muito maior até porque eu não vi isso ao 
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longo da minha graduação, e até de metodologias pedagógicas mesmo, de, tudo que eu fui 

aprendendo foi contato com algum professor, fui lendo algum ponto, mas nunca tive uma 

abrangência tão grande, um mergulho tão grande na pedagogia, então tenho certeza que teria 

um desempenho maior pedagogicamente falando se eu tivesse tido acesso a esse tipo de 

material. 

 

José: E você chegou a dar aula de alguma outra matéria ou foi só História mesmo que você 

acabou dando aula? 

 

Maria: Não, eu dei no finzinho de 2019 de Atualidades. 

 

José: Acho que você já falou um pouquinho sobre isso já né, se a estrutura do Emancipa 

contribui para a sua formação né, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Você 

falou que as reuniões estaduais contribuíram, mas se puder ser um pouco mais específica. 

 

Maria: Tá, não, sem dúvida, acho que pra além dessa que eu chamei de formação continuada 

né em política, acho que fez rever, me fez rever meu posicionamento político, como eu comentei 

de que eu tava numa ótica muito mais reformista antes de, até entrar na rede, e aí quando eu 

passo a estar nesses ambiente, principalmente da coordenação estadual em que eu vejo mais 

pessoas vindo de origens similares as minhas, pessoas parecidas comigo fisicamente falando, 

então eu começo a ter acesso a outros tipos de referência, outros tipos de bibliografia mesmo, 

outro tipo de leitura de mundo que até então não... não sei se não chegavam, mas que eu não 

dava abertura para que chegasse é, e aí a rede vai se formando esse espaço em que eu tenho um 

vínculo social, em que eu faço muitos amigos, em que eu consigo me formar também 

politicamente. 

 

José: Entendi. Você falou que tinha uma visão reformista, em que sentido era essa sua visão?  
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Maria: Acho que eu não conseguia acreditar em mudanças mais sistemáticas, eu não conseguia 

crer em algo, coisas mais amplas, então eu achava que, acho que isso vai muito ao encontro do 

que eu vejo no meu curso né, querendo ou não majoritariamente os professores têm uma visão 

mais de mudanças muito pequenas, coisas muito estruturais e não tenho professores marxistas 

assim é, isso dificulta também a ter outro tipo de visão, acho que gestão de políticas públicas 

têm essa característica e... aí eu acabava ficando muito nessa zona de conforto, de não conseguir 

olhar além, até porque não me vinha tantos materiais sobre esse além, então a rede me fez 

despertar por conta disso, de conseguir ver que outras possibilidades são sim possíveis. 

 

José: Legal. É, basicamente o roteiro é mais ou menos isso, acho que você respondeu bem de 

forma completa sobre tudo que eu perguntei, tem alguma questão assim, mais específica assim 

da sua, do seu trabalho como professora de História, alguma coisa que você acha que seria 

importante de ressaltar que você acabou não falando tanto sobre? 

 

Maria: Acho que não, acho que eu fui abordando um pouquinho, um pouquinho de tudo. 

 

José: Legal, acho que foi bem legal que você topou participar fora que você tá me ajudando pra 

caramba (risos), de também ter uma visão de que na Rede Emacipa tem vários professores que 

não são da área, da matéria que dão aula né, acho que é importante também trazer essa visão de 

pessoas que nem você que não fizeram aquele curso, mas que quiseram ajudar a Rede 

Emancipa, que quiseram também fazer parte do movimento, e pra mim vai me ajudar demais 

né nesse trabalho, e só queria te agradecer de novo por ter tirado esse tempo com essa 

disponibilidade, e no que eu puder ajudar, que nem no ano passado você perguntou pra mim 

como estão sendo as aulas do cursinho, no que eu puder ajudar aí é só chamar. 

 

Maria: Ah, digo o mesmo Zé. Espero que você tenha bastante respondentes aí, não sei nem se 

dá pra chamar de respondente virtualmente, várias pessoas aí contribuindo com a sua pesquisa. 
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ENTREVISTA LÁZARO 

 

José: Daí você bota o nome que você gostaria de ser chamado.  

 

Lázaro: Pseudo nome. 

 

José: Exatamente né, você escolhe o seu a alcunha, beleza? Tem um roteiro, um roteirinho, mas 

ele é semiestruturado né, então tem umas perguntas base, mas se for acabar indo para outro 

lugar também não tem problema nenhum, a ideia é que eu vá meio que seguindo aí o que você 

trouxer para mim durante a entrevista. 

 

Lázaro: Não beleza, suave. 

 

José: Pra começar eu queria perguntar coisas mais questões pessoais suas né, primeiro um 

pouco sobre sua família né, qual que é a sua estrutura familiar, onde você viveu na sua infância 

quais eram as condições, se puder falar um pouquinho sobre isso? 

 

Lázaro: Vai parecer meio draminha aqui, mas, segura aí viu José. Bom a minha família ela é 

parte do Nordeste parte do… quer dizer, parte do Ceará e parte do do Piauí. E vieram para cá 

na década de 60 e 70, naquela época da imigração e coisas do tipo né. Eu tenho dois irmãos de 

um mesmo relacionamento, e a gente nasceu aqui em São Paulo, depois fomos pro Maranhão, 

moramos um tempo no Maranhão, depois voltamos para o interior do Ceará. Pai e mãe não se 

davam bem né, eu costumo dizer que meu pai não nasceu nem ela também nasceu para ser pai 

e nem mãe da gente naquele momento. A gente ficou muito tempo ali né, quando a gente foi 

pro Ceará a nossa mãe deixou a gente lá, né? Na casa da mãe dela. E foi embora, foi morar com 

outro cara né, com que ela já sabia fazia um tempo já né inclusive lá corneando o velho né, 

então? Nesse meio tempo aí ela não entrou em contato né, ficou anos sem entrar em contato 

com a gente né, a gente ficou com a mãe dela numa área rural, extremamente pobre né? Na 

década, no final da década de 80, ainda na segunda metade da década de 80 na virada para 90, 
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e era um lugar muito foda porque, sei lá na faculdade é meio louco porque quando eu estava aí 

na Unifesp, sei lá, teve uma vez que eu tive uma aula aí sobre o Nordeste né, e os temas sobre 

o Nordeste e você meio que você vê assim determinadas passagens da sua vida né, então assim 

quando até mesmo tava estudando pro vestibular quando eu li lá o Vidas Secas né? Não chegou 

àquele extremo né, não chegou aquilo cara, mas assim muita coisa batia né, na casa da minha 

avó materna né por exemplo a gente tinha uma refeição diária, e à noite tinha uma coisa lá para 

comer e para não dormir de bucho vazio né, geralmente era um biscoito... alguma coisa do tipo 

né? Aí moramos lá eu, meu irmão e minha irmã com essa vó materna durante um bom tempo. 

A nossa avó paterna que tava aqui em São Paulo ela volta pra lá também né, porque o pai dela 

havia morrido e tinha lá uma questão de terras né que depois que eu saí, aliás, durante a minha 

estadia na faculdade eu também fiz um trabalho com história oral né, aí conversei com uma tia 

e tal, aí foi que eu descobri que algumas coisas que estavam meio esquecidas ali né, enfim. 

Minha avó tinha se casado com acho que com 15 anos né, pegou lá um homem de confiança 

que era do pai dela e tal, e fugiu com ele né, e depois quando eu a conheci já velha né, essa avó 

paterna... moralismo gritando lá nas alturas né, pois é olha só que sem vergonha a velha mano. 

E o pai dela dessa avó paterna era um cara que tinha muita terra sabe. Eu lembro que quando 

era moleque eu ia lá e ele tinha um engenho, e depois que eu saí de lá que eu me liguei na 

questão da escravidão assim, se ele tinha um engenho quer dizer que ele pode ter pego esse 

engenho bem antes né, porque ele morreu bem velho também, né? Ela foi lá para repartir essas 

terras também né, porque tavam lá brigando, acho que brigam até hoje na verdade né. Já pelo 

lado da avó materna não tinha isso né, então tinha um lado da família que tinha umas condições 

financeiras mais né, favorável para as paradinha, e o outro não né. Aí essa avó paterna ela 

colocou né, era poucas pessoas que tinham televisão lá por exemplo nessa área ainda né, final 

de de 80 para 90 né. E o que mandava muito era o rádio né, a rádio mandava muito lá, e ela 

colocou os três netos né, eu meu irmão e minha irmã para doação. É, e foi muito foda porque 

meus dois irmãos lutaram para não ir, eu pelo contrário sei lá, subi no carro e fui a foda-se né, 

meu irmão acabou não indo tanto que ele lutou, a minha irmã por ser a mais nova na época 

acabaram pegando e levou né, pelo fato e ser menina também. Aí me devolveram né, não prestei 

para trabalhar na roça cara, olha que tristeza. Aí devolveram, depois devolveram minha irmã 

também quatro anos depois, aí deu um monte de desencontros, encontros, aí acabei sendo criado 

separado da minha irmã, eu e meu irmão ficamos mais tempo juntos que até hoje é com quem 

eu tenho mais afinidade né, isso também influenciou muito na relação que a gente desenvolveu 

né entre nós três, ainda isso é assim sabe, a gente mora tudo pertinho aqui um do outro mas, eu 

tenho essa diferença né, a gente sabe que existe essa diferença né, e isso não é um problema 
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para nenhum de nós, eu acho né? E a gente, eu, sei lá acho que quando eu tinha 11 anos para 

12 anos a gente foi, começou a ser alfabetizado, né. isso acho que em 89 ou pra 90. A gente foi 

alfabetizado com essa idade, então isso já causou um estrago assim né um atraso de certa forma 

na formação da pessoa né? Cara, e quando eu estava na quinta série, na sexta série na verdade 

né, fazia isso lá no no Ceará ainda, não é na Serra da Ibiapaba né, e aí meu pai morreu em 94 

né, e assim eu já tinha uma noção naquela época né, já  tinha noção de que São Paulo era meio 

que sinônimo de trabalho né, então naquela época eu imaginava que quem vinha para cá não 

vinha para estudar, então o meu plano de vir para cá era de sair de lá com ensino médio, o que 

acabou não acontecendo né, aconteceu uma série de problemas, adolescente ainda com 17 anos 

ali, estava tudo zuado como de costume. Acabei vindo para cá depois que o velho morreu, né. 

Tentei como, fazer matrícula nas escolas, não consegui por ser desinformado e não ter ninguém 

que fizesse isso por mim também, ou mesmo por não ter procurado ajuda né? Enfim, aí no 

terceiro ano que eu estava aqui eu consegui a vaga na escola ali no, ali em Pinheiros né, na 

Godofredo Furtado né, a escola fica ali na José Maria Lisboa, acho que é esse o nome da rua. 

E acabei estudando lá o resto do meu ensino todo né, estudei até o segundo ano à noite, porque 

à época tinha sexto, sétimo, tinha fundamental à noite ainda né. Queria fazer um supletivo e 

que na época chamava assim né? Não consegui, porque eu não casava os horários com trabalho 

e à distância e tudo isso eu tive que pensar nisso também, e acabei fazendo normal achando que 

ia aprender mais né, na escola sabe, e ledo engano né, hoje eu não recomendo isso para ninguém, 

saca. Sabe, eu pego o papel da escola e vai, né? O que você precisa do certificado, se você quer 

estudar depois você vem conversar comigo que a gente pode trocar uma ideia? Aí arrumei um 

trampo que era tarde, mudei para de manhã né, no segundo ano tomei um pau do caralho porque, 

porque é um pouco diferente o ensino de manhã né, aliás é muito diferente que você pega os 

professores ali mais descansados e tal, na noite você já pega gente, acho que você está ligado 

né, a noite a gente só pega o pó da rabiola ali no que sobra né? Enfim, aí estudei, eu tomei 

bomba no segundo ano, eu fiz aquele trabalho de recuperação de merda né, que hoje eu faço né 

e saber, é foda né. E saí, esperei dois anos para fazer um cursinho. Assim, gostava de estudar 

né, esperei dois anos para ver, pra fazer um cursinho não, pra fazer alguma coisa né? E quando 

eu saí da escola mano, eu já tinha uns 23, 24 anos por aí né, então na minha cabeça era, sei lá, 

eu tinha aquele modelo ainda até que a gente luta tanto hoje pra tirar da cabeça dos moleque lá 

no cursinho e na escola também né? Que chegar 25, 24 anos você não tem que estar formado, 

não tem que estar porra nenhuma né, isso é um ideal que a gente sabe que não é, que é para 

poucos né, e cara aí foi um… esse lance de universidade pública, de essa porra toda eu não 

sabia. Aí vi o pessoal falando, eu trabalhava na Oscar Freire né, que você sabe né, tem muito… 
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eu trabalhava no estoque, sempre trabalhei com gente que estudava né, muito universitário ali, 

e eu via as conversas ali né, sempre fui colocado nesse meio. Aí beleza. Aí eu lembro que um 

dia entrou uma menina lá falando toda feliz que o namorado havia entrado numa federal e eu, 

caralho, só federal só lembrava do MIB assim sabe, essas coisas assim vinham na cabeça né? 

Aí beleza, fui embora também. E um dia eu estava trabalhando numa outra loja ali na,na... eu 

ainda estava na escola ainda né, eu estava no terceiro ano, ali na Teodoro Sampaio uma loja de 

artigos para presente cara. E tinha uma garota que estudava também, não sei se ela estava 

estudando de manhã né, e foi conversado com ela que eu decidi fazer uma faculdade, sabe eu 

sei lá sobre o que a gente estava conversando né, mas fica martelando na cabeça né ali as coisas 

e a mãe dela trabalhava na USP se não me engano né? Aí eu decidi cara, naquele ano ali de 

2001, 2002, era 2002 eu acho, que eu ia fazer. Aí depois dessa decisão eu tive que esperar dois 

anos para aparecer um contexto econômico favorável para pagar um cursinho, né? Aí na época 

eu estava morando...onde que eu morava mano? Tava morando no Butantã, ali perto da estação 

né, e tinha um cursinho ali que chamava a Prove, eu não sei se você chegou a conhecer, faz 

anos peguei acabou né... mas muita gente entrou na Unifesp estudou ali também na época que 

eu entrei né? Aí mudei. Mudei do Butantã aqui pro Taboão, onde eu estou até hoje por causa 

do aluguel, para arrumar uma grana para pagar o cursinho. Aí foram quatro anos de cursinho. 

Aí tentei a USP porque era perto de casa, tentei quatro vezes a USP, aí eu falei porra, na quarta 

vez sabe que Guarulhos não fica tão longe né? Pô, é muito foda porque tinha um lance da da 

condução era pra você chegar aí na chegar em Guarulhos. Onde você tá morando José? 

 

José: Eu moro em Santana, pra chegar lá eu pego o busão no, lá na Armênia.  

 

Lázaro: Então, fiz muito esse percurso aí também, Armênia e Brás, São Miguel, não tinha linha 

amarela ainda, demorava umas três horas pra chegar lá. (tosse) então e, espera aí deixa eu pegar 

uma água ali cara. 

 

José: Fica à vontade. 

 

Lázaro: Então meu, e assim na minha família, até onde eu sei eu fui o primeiro a entrar numa 

Universidade pública né, meus primos aqui por parte de de pai, fizeram, eu não tive muito 
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contato com eles, foram criados com pais e mães, eu e meu irmão a gente teve sempre que se 

virar né, a gente costuma falar que a gente não é exemplo para muita coisa. E eu acho que é um 

fato pra me levar pra licenciatura para lecionar essas coisas, eu acho que tem muito a ver com 

com com o que ocorreu de ter entrado na escola muito tarde, como a gente era bem mais velho 

né ali quase com o dobro da idade, a gente tinha uma facilidade maior, para entender as coisas 

então assim, eu e meu irmão sempre estudamos juntos né até a quinta série então a gente era 

sempre posto como monitores da sala está ligado, a gente sempre ajudava os outros moleques 

lá com com as lições que a gente entendia melhor e tal, isso veio comigo até hoje na escola 

também como sempre gostei muito de ler gostava muito de ler, gostava muito de conversar 

também. Algumas pessoas perceberam isso na escola também né, os alunos né que eram mais 

novos. Pô, e estudar de manhã foi foda velho, eu com 23 anos estudando de manhã você imagina 

isso hoje? Cara, não dava nem pra paquerar velho, não dava para molecada lá de 15,16, 17 anos 

não dava pra fazer isso. 

 

José: É, a próxima pergunta até tem relação com isso né, queria que você falasse um pouquinho 

mais sobre essa relação que você teve com a escola e também com ensino de história, o que 

você achava da matéria, dos professores e também da convivência na escola aí com seus colegas 

e tudo mais, e às vezes eu vou meio que mudar de tela porque eu tô anotando algumas coisas tá 

não é que eu tô fazendo outra coisa aqui (risos). 

 

Lázaro: Não, suave. Então, a questão da História, mesmo antes de ser alfabetizado, eu gostava 

muito de filmes com temática histórica né, então passava aqueles filme na época da Páscoa 

sobre o velho testamento e companhia, e eu gostava de outros filmes também do tipo né. 

Quando eu aprendi a ler eu vi esses filmes e eu ia pegar a bíblia que minha avó era protestante 

né, protestante filha da puta né, a Congregação Cristã no Brasil né, pensa num bagulho nojento. 

Aí eu pegava a bíblia escondida dela, ia ler pra ver se o cara tinha feito lá de acordo da história 

de acordo né? 

 

José: Já estava checando fonte histórica naquela época! 
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Lázaro: Eu queria saber né? Aí depois eu comecei a ler é... como que a bíblia havia sido, a 

história da bíblia né, com outros lugares né, com revistas né, eram poucas à época também. E 

outra coisa também que ajudou muito na minha formação foi, aí eu sempre costumo brincar né, 

mas é sério. Foi lendo HQs né, eu sou apaixonado hoje por mitologias né, então eu exploro 

muito isso nas minhas aulas também né, que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito, 

e por aí foi cara eu fui um pouco pelo cinema, pode-se dizer assim né de certa forma, aí me 

levou pras revistas, me levou pra alguns livros, um aqui outro ali... e, cara, Indiana Jones né, 

quem nunca viu Indiana Jones da minha idade né? Até alguns professores da Unifesp né, 

principalmente a Cláudia lá falando Indiana Jones, falando mal da Tomb Raider? Sabe, e de 

filosofia também eu curto muito né, na escola velho, assim eu... é curioso porque eu não lembro 

muito das minhas aulas de história, eu procurei meu caderno de história eu tenho até caderno, 

tinha até pouco tempo atrás né, de outras disciplinas que eu inclusive estava fazendo a faxina 

que me desapegando né porque eu mudei de casa recentemente e eu nunca tive meu caderno de 

história velho. Aí olha que doideira, eu lembro de alguns professores de história, mas, é... o 

momento que eu decidi fazer história não, não foi por causa de um professor específico, às 

vezes é né muitas vezes o cara ser desperta ali em você, mas dessa vez não foi. Eu não tive 

nenhum professor de história marcante, teve um doido que entrou no último ano lá que foi 

passar o filme, aí como é que é? “2001 uma Odisseia no Espaço”. Meu, quem que ia ver aquela 

porra velho? Só eu, com 23 anos lá né  

 

José: Mas então para você, você ter decidido virar professor de história, na matéria história 

principalmente foi uma questão mais sua né, com um negócio do HQ, do filme, do que a escola 

em si? A escola não, não incentivou isso em você? 

 

Lázaro: Não, não incentivou muito não né, eu acho que foi mais por causa disso, é uma questão 

muito mais despertada por esse por esses dois itens  que você falou, mas eu acho que é uma 

questão minha né, e eu acho que uma outra coisa que foi relevante também, assim como minha 

avó era protestante assim eu sou ateu né, hoje eu sou ateu e eu sei que eu sou ateu, e a minha 

outra avó era católica então aquelas reza todas lá me incomodavam muito, sabe? É... eu fico 

lembrando das coisas aqui quando era moleque né se descobre lá vai descobrindo as coisas e 

tal, e aí tem uma ideia de que tem uma entidade te vendo fazendo tudo né, aquilo que a sociedade 

te julga, e que julga errado né, aquilo me assustava um pouco depois eu fui me perguntando né, 
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vendo isso tudo com as minhas avós né? Tanto que minha vó hoje vira, é personagem eterno 

na minha sala, na minha sala de aula né? Um exemplo ruim né, os moleque fica doido com isso. 

Também eu falo que a minha avó que não é a deles né, então... e isso me incomodava também 

né porque assim, porra, como é que uma pessoa vem algo bom, e ao mesmo tempo faz umas 

merdas assim né? Aí eu comecei a ir pro ateísmo aí, aí conforme, conforme já ia me 

alfabetizando né. Então a história eu acho que tem uma influência nisso também uma busca da 

história que é uma coisa que me interessa muito né, dois pontos da história que é a história da, 

da mentalidade e também aí você pode colocar a religião aí no meio também né, isso eu tô 

sempre buscando isso é muito forte também que as vezes eu tenho que me policiar na hora de 

de falar com uma sala de aula por exemplo né? É muito doido isso essa relação com a história. 

 

José: Estou ligado, eu também sou professor então sei que é um assunto bem delicado, tem que 

tomar muito cuidado né como a gente aborda o assunto né, mas...  

 

Lázaro: Interrompe 

 

José: Pode falar. 

 

Lázaro: Não, pode continuar aí, foi aqui minha cadeira. 

 

José: Então você falou de você depois mais velho né, que você sentiu um pouco deslocado por 

ser mais velho que os alunos, e aquela escola da infância, qual que era a sua relação, acho que 

foi no Ceará né que você estudou começo? Como era a tua relação com aquela escola? 

 

Lázaro: Então, eu gostava da escola assim é, eu ser mais velho, ser mais velho naquela época 

José não era, não era muito estranho assim, saca, pelo menos eu não percebia isso porque tinha 

na época eu tinha, sei lá eu entrei na escola lá com com os 11 anos, com 14 eu entrei, eu tava 

saindo do Fund I né, do ensino fundamental um, e tinha gente que estava na quarta série que 

quase que eu estudei junto, que estava fazendo na quarta série pela terceira ou quarta vez, sabe 
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então assim esse lance da idade muitas vezes não atrapalhava não naquela época era uma coisa 

meio que corriqueira naquele local, e eu quando eu saí, eu lembro que quando eu saí de uma 

escola, porque saí do Fund I pra ir pro Fund II, senti falta e senti essa diferença também né, ao 

mesmo tempo você já era um adolescente ali já, né com com 16, 17 anos fazendo uma quinta 

série, mas assim, eu eu não me senti em nenhum momento né, nessa época é não sentia vergonha 

de estar ali né, e nem mesmo quando eu cheguei em São Paulo que eu fui procurar porque porra, 

eu estava fazendo a sexta série aqui né, à noite as sétimo oitava e nono com pessoas também 

que estavam ali com... ah eu não vou lembrar mas era gente que provavelmente repetiu estava 

ali porque era mais ou menos na minha faixa de idade ali entendeu, então isso não foi um 

problema assim de...o problema mesmo que poderia ter surgido em relação a faixa de idade era, 

e não surgiu né porque quando a diretora da escola me viu estudando de manhã, ela ela 

perguntou na sala de aula né e falou que você está fazendo aqui? Né, tipo essa eu sabia que ela 

estava falando da idade, mas assim, mas ela não causou nenhum problema em relação a isso né 

que eu também porque eu estava trabalhando, mas não tinha essa diferença não. Eu senti em 

relação à faculdade né? Que de certa forma é meio doido porque deveria sentir o, ali também 

quando você estava na escola né? Mas lá fora assim como depois que eu estava quase saindo 

da escola, é meio doido isso né, porque você não sentia quando tava na escola, mas sente em 

relação à universidade que você acha que deveria estar né? Mas num encanava não, assim não 

rolava brincadeiras, não rolava nada disso não, hoje é meio esquisito você vê um hoje eu entro 

na sala de aula chama atenção né porque eles meio que foram moldando os alunos né, você viu 

um garoto mais velho de um ano só mais velho cara, você já acha estranho né? E o garoto já se 

sente mal ali também no meio, sabe como se fosse um perdedor né, aí eu vou lá e contar minha 

história para ele e digo ó você não está errado não cara, só toma cuidado caralho!  Acho que é 

mais ou menos isso aí. Não tem muito o que, é na verdade assim cara, hoje eu eu olhando né, 

se a gente olhando assim eu fico muito mais putaço, com assim por que não colocou os moleque 

mais cedo na escola tá ligado? Isso me deixa muito putaço com a minha avó né, já bateu as 

botas também que se lasque também né mas enfim. Mas cê olha assim pô, que poderia ter sido 

diferente né, eu sei que a gente né historiador e tal mas sei lá, eu lembro de ter lido na faculdade 

também alguém que trabalhava com subjetivo, subjuntivo como é que é o nome do verbo? 

subjuntivo né? Acho que você coloca no “se”, né? No condicional né? “E se”? Eu acho que é 

um exercício que vale a pena também né, pra pra imaginação né, mas de resto? 
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José: Você falou que se sentiu isso mais na faculdade, de que maneira essa questão da idade 

que você comentou? 

 

Lázaro: Então, não na faculdade em si, né, mas quando eu pensava na faculdade. Isso foi antes 

de entrar na verdade, sabe assim, porra, tinha que estar formado, aquela ideia né, tem que estar 

lá com 24, 25 anos você tem que ter um... tem que estar com a vida resolvida né? Aí essa ideia 

é que me foi tirada pela aquela pela aquela pessoa né, uma amiga da escola, ela nem sabe disso 

hoje né, mas foi naquele momento ali que veio né, o insight. Ainda na faculdade eu não sentia 

isso, né ainda mais porque chegando lá eu já tinha tocado o foda-se na idade também sabe, e 

chegando lá você estudar com pessoas de 17 anos né, como foi o caso da minha turma eu acho 

que você sentiu isso também né, de ter alunos lá e ainda se pá deve ter gente bem mais nova 

que você lá também. Tem quantos anos de José? 

 

José: Eu tô no mestrado já então é um pouco diferente, eu tenho 30, mas no mestrado, não na 

graduação. 

 

Lázaro: Então, aí já tem amigos que estudaram comigo cara que estão fazendo doutorado, já 

terminaram sabe? Então às vezes é assim é... é meio foda que se você não não manja um pouco 

da dos paranauê né, por exemplo eu vou voltar né, quando entrei na faculdade tinha gente de 

17, 18, 20, 30, 40, 60 né, tinha um senhor lá que era Washington também que estava quase 60 

anos também estudando então isso pra mim não foi um grande, não foi esse desafio. Desafio 

mesmo tá na  tua formação pessoal de saber que aquilo ali não é uma necessariamente uma 

culpa tua não é por às vezes pode rolar né porra, é sei lá eu tô falando aqui contigo, o cara tá 

fazendo mestrado né, mas tua história é outra né, suas condições foram outras né, então eu tinha 

sempre tive isso muito muito comigo assim saca, não é porque o fulano está lá que eu tenho 

que tá, e não é porque ele não está que não tenho que estar, né? Então eu sei disso né mas eu 

conhecia as histórias também né... de algumas pessoas na faculdade né, sei lá período de férias 

por exemplo, o cara vai volta da Inglaterra, volta da Alemanha, volta da puta que pariu,  e eu 

volto do rolê no Embu, saca? Então assim, aqui é assim né, do plano de vista acadêmico né, 

vamos dizer assim no plano de vista das ideias, eu nunca me senti inferiorizado a nenhum deles, 

né... mas aí a conversa ela para aí, né... porque os rolês eles já mudavam, saca? Aí não batia. 
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Isso já eu já eu já percebi antes de entrar na faculdade quando eu estava estudando para quando 

eu estava no cursinho ainda né, então assim, isso não influenciou muito assim não mas, é foda, 

você tem que saber assim sabe porque é que você não está lá né, e isso é muito importante né 

porque cê está terminando um mestrado e tal e, ontem estava falando disso né com minha 

namorada e o cunhado da irmã dela né, para a gente não se tornar um perseguidor de cenouras 

também né, porque é muito foda isso né, e hoje assim hoje eu procuro assim uma condição de 

criar aqui uma condição para fazer um mestrado, queria muito... eu tentei fazer o mestrado na 

Unifesp também e eu não consegui, e se tivesse conseguido passar na prova eu não sei se eu 

teria conseguido fazer por causa do trampo, porque o primeiro semestre precisava tá aí terça e 

quinta-feira e era quase que um período inteiro se eu não me engano né, o dia inteiro. 

 

José: Esse mestrado que você tá falando é o acadêmico ou profissional? 

 

Lázaro: Profissional, que é voltado para professor. 

 

José: Ele é nesse esquema de ser integral, só que teve um pessoal  que falava “só consegui na 

minha escola é, mudar minhas aulas de terça” então dava pra fazer uma mudada de matérias, 

dá pra fazer uma delas ano que vem, mas vale muito a pena cara, pra quem é professor 

recomendo demais esse mestrado que, até pra mim nunca fez muito sentido fazer pós se fosse 

uma coisa só acadêmica, assim fazer uma pesquisa que às vezes é tipo, não sei se vai trazer 

alguma coisa de interessante ou coisa parecida, mas o mestrado profissional, ele trabalha muito 

com a sua prática né, você vai questionar sua prática vai aprender também, sobre... têm várias 

matérias interessantes né, sobre a história do ensino de história né, pra que que serve  história, 

questões bem legais, e uma parte para mim é que a turma toda é professor de história né, então 

todo mundo sabe qual que é o perrengue, como que funciona é, as coisas né... e até isso, uma 

outra pergunta rápida você entrou em qual ano na Unifesp? 

 

Lázaro: De 2009, passei cinco anos aí né? Daí perdi o emprego também velho, quando eu 

segundo semestre eu tive que optar né cara porque fazia cinco anos que eu estava numa empresa, 

e eu fiquei de de exame né peguei exame em dois, em duas disciplinas... e 2009 velho foi 

aquelas chuvas que chegaram ali em novembro, e foi muito foda, teve um dia que eu lembro 
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que eu saí da uma da loja ali no Morumbi, e eu tinha uma prova de história do Brasil. Eu saí 

três e pouco da tarde velho, as oito eu tava em Pinheiros. Aí fudeu né, aí já tinha tomado bomba 

e Lab I, né? E aí eu tive que faltar no trampo, arrumei um atestado para 3 dias, tive que voltar 

a semana inteira, sábado eu fui para a empresa tava demitido né, mas eu já sabia que ia ser 

demitido, mas é um momento que eu achei que podia. Cara, então assim eu passei 5 anos da 

minha vida na Unifesp, então assim, eu aprendi pra caralho, aliás eu não, não, me arrependo 

nem um pouco do que eu fiz em relação ao trampo né, peguei uma grana fiquei quatro anos só 

estudando, né? 

 

José: Esse trampo que você tinha era em estoque também? Que você falou na época da Oscar 

Freire? 

 

Lázaro: Era, porque a loja ficava migrando né, assim tem uma loja no Oscar Freire, tinha nos 

shoppings também então o funcionário fica sendo jogado não né, remanejados para um lado pro 

outro. Aí eu tive que optar velho, sabe, mas assim é o meu plano era ir para Guarulhos né, e 

pedir a transferência para USP. Eu gostei tanto daí né, de Guarulhos, não de Guarulhos, da 

Unifesp, que é um campus pequeno e você vê todo mundo, acesso muito mais fácil, que eu 

desisti de ir pra USP né, de fazer a prova de transferência como outros colegas que entraram 

comigo fizeram né, e conseguiram. Então, em relação ao mestrado eu tenho assim cara olha eu 

aprendi pra caralho né, a gente aprende a fazer a porra de uma pesquisa, você sabe usar fontes, 

sabe fazer tudo isso, e como eu estou trabalhando no Estado né, logo que eu saí eu fiz aquele 

concurso último que teve para o Estado e eu passei né? E o estado cara, eu lembro de os 

professores por exemplo né, eu não sei se você conheceu o Rafael Ruiz, professor de história 

de América Latina né, e ele falava umas coisas, meu, junta papel na tua vida. Negócio sempre 

juntar papel para as horas complementares né? E no Estado eu estou assim velho, sabe estou 

juntando papel enfiando no cu do governo, saca? Então assim, hoje eu sinceramente eu estou 

procurando um...procurando não né, estou como eu falei pra você agora há pouco, tô criando 

uma condição para fazer um mestrado e eu não estou atrás de um mestrado qualitativo, né... eu 

quero a porra de um mestrado para enfiar no cu do governo tá ligado, por que eu quero receber 

um pouco mais aí entendeu? E mais para frente aí conforme for a conjuntura e da da da minha 

vida fazer uma coisa de fato. Na verdade, eu acho que eu preferiria fazer uma segunda 

graduação né? O mestrado eu acho muito legal mas assim, pra minha condição, né assim, sendo 
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bem o utilitarista eu quero um papel para enfiar no governo, só isso né porque cara, é foda né? 

Você já deu aula em escola pública José? 

 

José: Não só escola particular, na verdade esperando o concurso né, mas tá difícil de acontecer, 

só tá tendo inscrição por enquanto. 

 

Lázaro: Então, o concurso pro Estado disse que vai sair o ano que vem né, reza a lenda do 

secretário, porque era para ter saído ano passado, mas fica ligeiro aí também porque vai sair eu 

acho que vai sair deve sair tanto para o Estado quanto para a Prefeitura de São Paulo. Prefeitura 

foi foda velho, eu fui e não passei não, como outros milhares de pessoas fizeram também né? 

 

José: Também tô nesse grupo aí né, foda. Foi 2015 né acho se não me engano o concurso? 

 

Lázaro:  Foi mano, provinha filha da puta... então assim cara eu tenho isso bem claro na minha 

mente sabe em relação a coisa e as condições para estudar né, mas sinto falta de de tá estudando 

cara, eu também falava que a escola deixa a gente burro né, é verdade velho porque não te sobra 

tempo pra porra nenhuma, sabe? Eu até parei de comprar livros ir na feira da USP, comprei 

livro aqui que eu não estou lendo sabe, tá vendo aquelas pastas lá em cima, aquele amarelo? 

São todos os textos da Unifesp. 

 

José: Caralho! 

 

Lázaro: Tá em 80% lido e fechado eu não joguei fora ainda não sei por quê. 

 

José: Vai ficar com dó, vai ficar pensando um dia vou precisar. 

 

Lázaro: Agora deve estar tudo em PDF essas porra por lá. 
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José: É, mais fácil. E queria perguntar para você é quando que você decidiu se tornar professor 

de História, foi na hora que você falou vou fazer graduação em História você já pensou em ser 

professor? Como que surgiu essa vontade sua? Você falou um pouquinho né que, você acha 

que por você não ter tido essa formação você queria dar para os outros, queria que você 

comentasse um pouquinho sobre isso.  

 

Lázaro: Então é... era meio assim quando eu estava estudando né, eu vou entrar na Universidade 

e depois eu vejo o que eu vou fazer com isso, né? Então assim, não tinha uma preocupação de 

lecionar. Aí na verdade que me apareceu o que eu queria quando eu tava aí que eu fiz aquelas 

eletivas de patrimônio né? Fiz todas elas. A minha vontade era de trabalhar com pesquisa como 

é a vontade de muitos de nós né, trabalhar lá, mas sabe muito bem. Até surgiu uma 

oportunidade, mas não deu certo né, você conheceu a professora Anna Nery, José? 

 

José: Não tive aula com ela, mas sei quem é. 

 

Lázaro: Então, eu ia trabalhar com ela né, mas precisava tá um semestre adiante e, a porra lá da 

pesquisa no como é que chama FAPESP? 

 

José: É, tem a FAPESP e tem o CNPq. 

 

Lázaro:  Aí num desses dois aí não aceitou né porque você precisa disso disse ele não tem. Até 

fiz um curso com ela também que foi pago pela Universidade, um curso caro para caralho velho 

que era a restauração de documentos e acervos né, foi bem legal, pelo menos isso aí eu ganhei, 

mas eu sabia que não ia dar certo também, eu vou fazer o curso mas a gente vai tentar se não 

der, paciência né. Então eu queria muito trabalhar nessa área de pesquisa, eu não sei se ela 

estava com, deve estar trabalhando lá na no Clementino ainda com arquivo da Universidade de 

Medicina né, que na época era isso que ela estava fazendo lá com os bolsistas. E a outra coisa 

era trabalhar com, no museu, né ou trabalhar mesmo no educativo do museu que porque assim, 
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eu me apaixonei bastante pela... é por isso que eu fiz a porra da, desse outro curso aí né que 

seria uma especialização que não no final o MEC não aprovou e só deu um certificado lá que 

você não tem o número né, ele não tem validade para você por exemplo usar no Estado, né? 

Mas saí com isso também, eu pensei meu já que eu tô aqui eu vou pegar tudo que eu puder 

daqui. E depois que eu saí cara, eu acho que é uma coisa meio que foi levando a outra saca? Eu 

acho que ele desde lá da infância né construindo uma narrativa que eu acho que foi uma coisa 

levando a outra, eu já ensinava na sala de aula né, desde o Fund I, Fund II, até no ensino médio 

mesmo, onde eu estava levando bomba eu tava, é engraçado porque eu falava isso para os 

moleque, os moleque tirava nota maior que eu, o cara eu ficava porra mano, que bagulho doido 

da porra, né? E é uma coisa que... sei lá por que eu saí, eu tive que ir trabalhar, meu concurso 

eu tenho isso aqui, né? Aí tem a questão do romantismo da gente né eu tinha duas coisas na 

verdade. Uma era... aliás eu acho que uma forte influência de de de historiador acho que eu tive 

no cursinho no Aprove cara, eu menti lá que não tinha professor, teve no cursinho do Aprove 

né, dois professor, um que chamava Jamal e o outro que chamava Cláudio, mais o Jamal ainda 

né. Era um cara libanês que tava formado em economia que dava aula de história né, para 

cursinho claro? Enfim, e na faculdade eu fiz monitoria também, saca então teve a turma de 2010 

que deu muito trabalho porque eles vinham me perguntar as porras das coisas então eu tinha 

que ler aquela merda pra aprender e explicar para os moleque tá ligado? Então isso foi foi muito 

legal né inclusive alguns deles eu tenho contato até hoje né? E aí depois que eu saí pô, apareceu 

o concurso e tem a ideia de que conhecimento né, assim uma coisa mais pessoal, que 

conhecimento é feito para ser passado adiante né? Ou fazer as pessoas pensarem que a gente 

passa e a gente pensar que a gente passar alguma coisa que no final não sei o que é que a gente 

passa não, mas enfim... e fiz o concurso, passei, né, escolhi a escola no Taboão, onde eu moro. 

Cara eu curto para caralho velho, assim de verdade viu. Já me chamaram para a coordenação 

da escola, não quis ir porque ia ficar fora da sala de aula, sabe, então assim eu acho que pode 

ser uma cagada também do ponto de vista profissional né, mas lidar com o professor na escola 

pública cara é muito complicado José, nossa eu comecei a passar raiva, mano! Demais, demais, 

demais mesmo.  

 

José: Já escutei bastante história, até que o pessoal do mestrado da minha turma quase todo de 

escola pública e eles falam que é foda. 
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Lázaro: Se você chegar lá com livro lendo você é metido, quando você entra você, vem com as 

suas ideias, quando cê tá novo pouco ali você vai com gás maior né? Ah, você é novo, por isso 

que você está falando isso, aí eu perguntava para ele tá, e com quantos anos eu vou deixar de 

ser novo no ensino né, para saber se é só isso mesmo né? Muito doido cara. 

 

José: Aliás, desde quando você dá aula? Você chegou depois de formado, você chegou a fazer 

estágio em alguma coisa dando aula? 

 

Lázaro: Então, é... você fez a graduação da Unifesp também?  

 

José: Não, fiz na PUC, de São Paulo. 

 

Lázaro: A licenciatura Unifesp são três semestres, era, deve ser ainda, são três semestres de 

licenciatura né, de estágio. O primeiro estágio você faz aonde você quiser, o segundo e o terceiro 

semestre são feitos em Guarulhos né, então primeiro eu fiz aqui, assim não trabalhando só com 

uma observação mesmo, dar aula mesmo não. Eu quando estava no segundo ano, muitos amigos 

meus já foram, caíram na escola, eu me senti um pouco cuzão com isso, né. Depois eu me dei 

conta também que só com uns quatro anos de cursinho, velho, eu já podia ter dado aula na 

escola, pra você tem uma ideia né, e sei lá, não só de história né, lógico a qualidade super 

duvidosa também né porque, hoje a gente sabe disso né, mas para alguma coisa ali serve. Então 

velho eu, resolvi mesmo esperar um pouco né para pra lecionar assim, porque dava medo né? 

Assim, quando eu entrei na sala de aula cara primeira vez eu agi com um certo autoritarismo 

né, porque... depois que eu vi, eu batia porta fazia a maior cena tá ligado? Hoje não os muleque 

pula na minha costa, virou outra coisa né. Mas cara, assim é é muito é muito gratificante né pra 

se você gosta de fazer a coisa sabe, aí fiz o concurso, passei, não tive nenhum problema com 

isso e pra mim tá resolvido. Eu até penso na verdade trabalhar no privado né, coisa que eu estou 

ensaiando desde o ano passado para fazer, né, porque puta Estado é foda mano né, assim beleza 

quando cê sair da faculdade viu assim, que você sai quebrado né, eu passei quatro anos só 

gastando minhas economias, tênis furado, blusa furada, as coisas quebrando em casa, tudo 

sendo nossa, até hoje ainda não não acho que... eu não, deixa eu ver, tem coisa que precisa 

trocar ainda saca? Mas é não é motivador né, isso aí você está cansado de ouvir também né é 
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muito foda cara, assim um descaso e, sem falar o que você passa lá com os professores né, mas 

assim, sei lá acho que vai por aí mano. 

 

José: Só para confirmar, a tua primeira experiência foi o Estado fazendo isso? 

 

Lázaro: Foi, foi no Estado, como eventual né, eu já tinha feito concurso passei no primeiro 

semestre de 14 né, de 2014 como eventual, que é outro outra categoria que os professores do 

Estado odeiam. 

 

José: Categoria O né? 

 

Lázaro: Principalmente se você dar aula à noite cara, nossa eu também não liguei não eu ia à 

noite só para irritar nem precisava, mas eu ia, sabe, que eles querem ir embora cedo né, da 

escola. Mas foi como eventual. Mas eu acho que tem uma grande diferença também né, eu acho 

que é esse fato de ter saído da faculdade com depois de 30 anos, entrar, é muito diferente dessa 

galerinha nova que está entrando aí já com uns 20 e poucos anos na sala de aula tá ligado? Tem 

muitos assim né, que às vezes até confunde com os alunos lá o pessoal né? Mas foi no Estado 

a primeira experiência de fato. Aí depois é que veio o Emancipa na vida da pessoa.  

 

José: Sim, aí já vai chegar no final aí vai ser mais pro Emancipa, mas você falou um pouquinho 

sobre isso, mas puder falar um pouquinho mais né quais eram suas expectativas em relação à 

aula de história e como tem sido a sua experiência profissional assim a referência expectativa e 

realidade? 

 

Lázaro: Então né, aí cai naquele lance né do romântico ainda né, de você... não vale nada você 

aprender uma pá de coisa e você não compartilhar esse conhecimento né, eu tinha, na verdade 

eu tenho isso muito comigo ainda né, e antes de entrar mesmo na questão do ensino, se eu fosse 

trabalhar noutra área eu também não me importaria, que não fosse a educação, eu ia dar um 

jeito de trabalhar com a educação de uma outra forma saca? Então tem isso, a experiência ela... 
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não sei cara, assim, não vou dizer missionário, né? Mas é muito foda, e outra coisa que me 

influenciou também dar aula no Estado foi o fato de ter estudado numa Universidade pública 

né, que eu tenho na minha cabeça, eu acho que inclusive deveria ser obrigatório, deveria ser lei 

todo mundo fazer um estágio aí de dois anos depois que saísse das Universidades públicas pra 

retribuir para a sociedade como um todo né, eu tenho muito isso comigo ainda, e... mas mas 

assim velho, eu acho que é bem isso cara, sabe? Assim, uma coisa meio... é meio pessoal mesmo 

assim? 

 

José: Entendi. E como que você monta suas aulas, você produz seu material? Tem alguma 

referência pedagógica principal assim que você usa? 

 

Lázaro: José, é eu costumo falar né, que a última coisa que eu ensino na escola, no Emancipa 

não né? Mas na escola é História, saca? É a última coisa que eu faço, que você sempre está lá 

falando com moleque pra não morder o pé do outro, né, tô exagerando um pouquinho né, a 

como se comportar, muita coisa assim de que ele deveria ter aprendido em casa. Já nessa parte 

da da preparação de aula tem duas coisas né, na escola tem você tem que mandar o seu 

planejamento que agora virou semanal né? Antes ele era bimestral, já pediram semestral 

também, e assim, pra encher linguiça saca? Encher linguiça porque você não segue ali. Agora 

está mais complicado por causa dessas reformas toda aí, desse novo ensino médio que está 

vindo aí né, que está fudendo meio mundo. Mas assim, eu quando eu vou, sei lá, desde que eu 

entrei na escola eu dou aula para os sétimos anos né, peguei o sexto uma vez, nono uma vez, e 

o oitavo eu peguei do ano passado pra cá, os terceiros peguei duas vezes, segundos também. 

Então vai muito mais pela temática né, então assim eu recorra a leituras né, sei lá, eu vou falar 

de história indígena por exemplo, povos pré-colombianos, pré-cabralinos que é o que eu mais 

gosto né, história medieval também. Pra falar de América Latina, que eu dou bastante ênfase, 

eu estou sempre ali recorrendo ao Lelis Betel da vida né, o primeiro volume né, eu eu eu leio 

alguns textos ali ainda da faculdade, mas baseado também no livro didático do guri né, pega ali 

monta ali a aula em cima, o esqueleto em cima do livro do cara, aí vem um saber né,  o saber 

acadêmico e tal, e uso muito vídeo também, que porque hoje tem uma ferramenta que é 

sensacional cara, que são essas aulas que tem no YouTube, e tem muito material que dá pra pra 

você usar, você pega uma aula por exemplo de 15 minutos de alguém que você vê que faz um 

trabalho legal ali, cê desenvolve duas, três aulas tranquilo né, você não sei, eu uso muito vídeo 
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assim saca, que eu procuro né, principalmente aqueles que tem mais imagens também né, e vai 

sempre parando né, ó vocês entenderam isso? Eu vou lá e vou pausando né, como se fosse 

desenhando para eles o negócio. E também é é não só isso porque facilita o trabalho da gente, 

mas também pra eles verem que tem aquele tipo de material, que eles podem começar alguma 

coisa sabe? Olha só gente, isso aqui eu peguei aqui, você pode acessar lá, até hoje eu fiz e isso, 

né, que hoje eu dei aula, comecei na semana passada né, não tinha dado aula para molecadinha 

via online ainda, via Meet né, e as aulas vão em cima disso também às vezes eu pego uma aula 

pronta do YouTube, né, de algum de algum canal lá e vou montando em cima esqueleto 

também, né assim porque é cômodo né, e monta o esqueleto da aula em cima desse esqueleto, 

vai puxando outras coisas né, assim o que você aprendeu na faculdade né, os saberes 

acadêmicos, você vai manuseando ali conforme a turma vai interagindo né? Eu já montei aula 

e ao chegar na porta da escola eu eu mudo a aula toda, esqueço aquilo, vou falar de outra coisa, 

sabe? Mas é assim, elas são montadas e basicamente assim né, pega lá um livro didático, que a 

gente tem que usar, agora a gente vai ter que usar a porra de um caderno aí, que eu não abri do 

ano passado né, puta que tá foda, tá muito mano, ai que ódio, cê não tem noção do que é esses 

ATPCs nessas reuniões pedagógicas do caralho. Nossa mano, ontem teve um ATPC, pra você 

ter uma ideia que diz que agora que todas as matérias devem girar em torno da matéria que é 

chamada de projeto de vida. Mano, mano puta que me pariu... bom, enfim, mas mas geralmente 

é assim e eu até, às vezes eu pego às vezes não né, a primeira coisa quando eu fui efetivado que 

eu comprei foi uma impressora. Eu faço o esqueleto da aula e imprimo pra eles né, às vezes eu 

imprimia né, e para não ficar perdendo tempo escrevendo na lousa né, pra ver se ganhava um 

pouco mais de tempo em sala de aula e para não dar problema no braço também, porque a coisa 

chata também, e entregava para eles e, aqui né, cobrado pra eles aqui ó, estou falando dessa 

parte aqui agora, vamos lá pega aí, né? Mas basicamente isso, se usa o livro didático, usa o que 

se aprendeu na... assim, você pega o básico mesmo, básico do básico né do conteúdo e corre 

pra um ou outro livro ali que você precisa, dependendo do tema. Como eu falei, tanto história 

indígena, já meio que memorizei boa parte desses seis anos que eu estou na escola velho. Mas 

é isso assim, sabe? 

 

José: E de referência pedagógica tem alguma específica ou...? 
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Lázaro: Ai mano, eu acho que a gente usa tudo tá ligado e nem sabe, né. Assim, eu gosto muito 

do Edgar Morin, Paulo Freire já está embutido nas alturas já, já tá incluso no negócio. A gente 

vai citando os caras meio assim, sem nem se dar conta saca? Mas é isso né, os recursos pra 

preparar aula também né, procurando puxar deles para você né, o que é que eles sabem ali, o 

saber do discente né, vamos dizer assim né, a visão de mundo com os moleque tem e tal, 

perguntar o que eles sabem sobre determinada coisa. Hoje mesmo eu estava falando com a 

turma do sétimo ano e sei lá por que diabo eu fui falar de gato preto na idade média, eu acho 

que é porque meu gato passou aqui sabe, na frente da câmera, agora estão dormindo... e tava 

explicando para eles, aí teve uma aluna que falou que tinha medo de gato preto porque tinham 

ensinado para ela que dava azar e tal, aí uma outra está falando de superstições já né, eles nem 

sabiam, aí uma falou que a mãe não deixa eu tomar, é, mergulhar na piscina quando está de 

barriga cheia, saca? Então às vezes a molecada traz essas coisas e você vai por aí né, então você 

coloca em prática esses saberes aí, esse essa essas teorias, sem nem se dar conta, né? E aparece 

muito nos treinamentos pra professor que, assim... Eu acho legal né, os treinamentos, a 

formação continuada que eles chamam né? Mas assim, muita coisa eu já vi na Unifesp cara, 

assim a maior parte, eu não vou dizer 100%, mas assim, um 90% assim, gente por que que eu 

tenho que assistir isso aqui né, mas aí você tem que assistir porque eles vão cobrar de você e 

você de saber o que falou do que os cara falaram lá né? E é muito foda porque você aprende lá, 

aí na hora os cara vão cobrar as paradas de você e que importa são gráficos! Tudo forjado né, 

todos.   

 

José: E agora pensando mais assim, no seu trabalho no cursinho também né, o que que você 

acha que você traz de diferente nas tuas aulas assim, até comprando talvez com você no Estado 

né, mas assim, em geral o que você vê, que você traz de diferente no seu repertório assim para 

as aulas do cursinho do que para do ensino oficial? 

 

Lázaro: Ah cara, ontem a gente tava discutindo isso né eu roubei a cena né, lá do ATPC, e levei 

a conversa para esse lado né, e aí eu falei ontem que que esse negócio da da sua metodologia 

né, não basta só você ser tecnicista né, tem que ter uma certa técnica e tal, mas eu acho que vai 

muito da história de vida da pessoa né, como você lidar com essa molecada, aliás eu ia falar 

isso antes e eu acho isso importante também, assim como o fato de eu ter entrado mais tarde na 

escola eu convivi muito com pessoas bem mais novas que eu, então isso tem umas, teve uma 
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influência muito grande, tem hoje ainda, recentemente foi que eu descobri que do 95% dos 

meus amigos são mais novos que eu, bem mais novos assim, uma diferença de sete e dez anos. 

 

José: Quantos anos você tem hoje? Desculpa. 

 

Lázaro: 44 saca, é uma diferença boa né, agora e eu acho que tudo isso influencia também, 

porque rola muitas vezes uma identificação com o tipo de estudante que está ali, e convenhamos 

também né porque no Emancipa, também pelo menos aqui no Taboão da Serra tem muita gente 

que sabe aproveitar esse esse esse trabalho da gente também né, porque você vê os caras que 

desce lá dos carros, que encosta lá velho, não é carro comum que encosta né, enfim eu acho que 

a minha formação, saca, que eu acho que tem muito isso da da da da minha formação né do do, 

eu acho que pela paixão mesmo de ensinar, rola isso né, a vontade de estar ali no meio também 

porque eu acho que é gratificante né, aqui eu não sei como vocês conversam e nos outros 

cursinhos, mas a gente até fala que sei lá, é como os estudantes também, o estudante fala que 

vai pra lá porque se sente bem mesmo sem entrar na sala de aula, e eu acho que isso não é 

diferente com professor, saca? Então assim, eu acho que tem esse lance da de uma certa forma 

de um de militar também né, que eu queria né, até foi uma surpresa para mim descobrir que... 

quando o Emancipa veio para Taboão da Serra eu já tava, é, pensando em ir para outro lugar 

né, e pra minha surpresa foi justamente pra escola na qual eu estava né, que é no Laurita Ortega 

Mari, caiu lá de paraquedas, eu já estava lá quase três meses e eu não sabia, né? Aí um dia né, 

três meses, eu acho que não era tudo isso, mas era um mês e pouquinho mais ou menos, a 

diretora me chamou para perguntar da galera, né? Porque foi bem na época do das ocupações, 

do movimento dos secundaristas e tal né? E eu eu acho que é isso cara eu acho que a formação, 

eu acho que essa vontade também né, e de certa forma a gente sentir que realmente pode fazer 

uma diferença ali, que talvez não vai quebrar porra de um sistema né, que é outra coisa que eu 

tenho comigo também, que é meio contraditório na verdade né, eu acho que dá pra dar jeito na 

humanidade só, de fato, uma outra espécie evoluindo aí porque a nossa já... com Bolsonaro 

parece que foi a gota d'água mano, saca mas eu acho que é isso mano, assim sabe? É, eu acho 

que é resultado toda dessa jornada de... jornada não, dessa trajetória toda aí. Cheio de 

contingências e caralho a quatro né.  
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José: Mas essa parte achei interessante, você falou da militância nas suas aulas, isso é uma coisa 

que você sempre trouxe para você como professor de história você gostaria de ser um professor 

militante ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo? 

 

Lázaro: Eu não sei José, porque às vezes você é militante sem saber né, eu lembro mesmo que 

desde que eu comecei a votar por exemplo né, assim eu nunca me identifiquei com o Fernando 

Collor de Mello, então desde que eu tirei meu título que eu voto no Lula e companhia né, sempre 

à esquerda saca, e assim isso eu não aprendi na escola né, e depois na escola eu passei a entender 

um pouco mais assim, vendo melhor certas coisas na faculdade, no cursinho, no cursinho muito 

mais né, o cursinho muda muito a gente também né, eu tive essa experiência numa prova, com 

uma prova que tinha uma pegadinha meio assim que, embora teja, ele fosse comercial mas tinha 

essa pegada mais para a formação da pessoa ali né, de um cidadão. Mas assim, dizer que eu 

queria ser um militante porque eu vou arrebentar tudo não, isso eu nunca tive não cara, saca 

assim eu eu não sei, eu acho que de uma certa forma tem um niilismo né muito forte dentro de 

mim, o que é contraditório porque você ser professora e trabalhar num grupo que nem o 

Emancipa, as coisas não são bem assim né, elas meio que entra em conflito, mas até aí para 

mim também isso não não é nenhum problema também né, e até trouxe muito isso pra, quando 

tava a Ana né, que trouxe o Emancipa pra cá junto com a Nemo, não sei se você conheceu elas, 

chegou a conhecer? 

 

José: Eu talvez conheça mostrando foto, mas de nome eu não sei. 

 

Lázaro: Não, beleza, elas que trouxeram para cá né, inclusive o cursinho aqui do Taboão tem o 

nome de Mirna por causa da mãe da Ana né, que ajudou a trazer o cursinho para cá. Ela 

trabalhava na diretoria de ensino aí morreu né, a gente mudou, era Dandara e a gente mudou 

pra Mirna. E assim, eu conversava muito com ela porque eu percebo que no Emancipa tem, isso 

não só sou eu não tá, tem uma boa galera que percebe isso também aqui no Taboão, que tem, é 

assim, que uma das funções  né, eu sei né quer trazer pra, isso a gente faz aqui também por isso 

que a gente existe ainda hoje em Taboão né, trazer aqueles que se identificam com uma certa, 

com a militância, e trazer esse cara né, tentar trazer essas pessoas para pra continuar né, pra 

funcionar, dar uns laços orgânicos aí na coisa. E eu lembro que eu me incomodava na na fala 
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da Ana e da Nemo é que, ele chamava, achava que todo o professor que estava no Emancipa, a 

única forma de militar era indo pra a rua, saca? E tinha gente lá no Emancipa né, uns professores 

mais novos que eu, novos numa questão de idade mesmo né, que eu sentia que estava 

incomodado com isso, né? Aí uma vez eu falei lá isso lá no Laurita ainda né, que hoje a gente 

está no Vicente numa outra escola, né, sei lá que que vai ser dessa pandemia depois aí mas 

enfim e eu falei, olha tem várias formas de você poder cooperar com a luta né, e militar não é 

só estar na frente na rua né, eu acho que quando um professor, uma pessoa sai de sua casa, cede 

ali duas, três horas por dia, aliás por final de semana que ela aparece lá, é uma forma de fazer 

uma diferença ali também, saca? Então assim, é muito foda, assim sabe, mas dizer que eu saio 

assim, dizer que eu tenho esse... ai não sei assim como dizer, que eu sou um militante de 

carteirinha, eu não sei até que ponto eu posso dizer isso de fato né, eu sei que está lá, eu tô lá 

todo sábado né, sou faço parte da coordenação mesmo antes de ser coordenador, saca? Desde 

que eu entrei lá no Laurita né, nunca vou, eu ia praticamente ainda todos os sábados eu ia né, 

então assim, sei lá não sei se tem categorias né se, eu acho que de fato é isso que eu estou 

falando né, eu tô colocando ali uma, sei lá, dando nomes dessa categoria ABCD né, mas é eu 

acho que é isso cara, eu acho que estar numa sala de aula no Emancipa já é uma puta militância 

saca? E você sabe disso também.  

 

José: E... queria saber qual que foi o impacto que a pandemia teve na sua prática docente que 

com certeza teve né, impossível não ter, e se teve alguma diferença em relação ao emancipa em 

relação ao Estado? 

 

Lázaro: Então, o Emancipa José, ele tem uma coisa né, assim, e assim eu participo, eu participei 

de de muitas formações né lá do grupo e tal, eu fui acho que inclusive uma, uma não, mais de 

uma até eu acho que você estava presente também lá coordenando as coisas, mas é quando eu 

lembro eu chamo atenção lá eu vou falar de novo aqui para você né, tem uma grande diferença 

do aluno do do emancipa mesmo ele sendo a maioria aluno de Estado né, 90 e sei lá quantos 

por cento do Estado, acho que alguém já deve ter quantificado isso... cara, eu acho que assim, 

alguns professores ainda têm um vício de falar no Estado, que dá aula para cinco ou seis, saca. 

E no Emancipa se fala muito do estudante de escola pública, mas esse que está no Emancipa, a 

maior parte deles com certeza sair desses quatro, cinco ou seis que os professores têm o hábito 

de dizer que que dá aula né, que aquele moleque que quando você vai olhar por trás, ele, quando 
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ele está na escola né, ele tem uma base familiar mais sólida né, seja lá como se comporte essa 

família, mas tem alguém que dá um apoio né, no mínimo material pra ele pra que ele esteja ali 

né, então essa é uma grande diferença né, também porque quando eu chego na sala de aula né, 

é diferente eu não preciso falar senta, vamos começar, vamos fazer silêncio, que um terço da 

aula vai pro saco no Estado. A primeira vez que eu entrei na sala de aula com alunos do 

Emancipa, com esses estudantes rapaz eu olhei tinha uns 50 guri lá na sala, tudo olhando para 

você né, não sei como é que foi sua primeira experiência na na coisa, assim meu fudeu, sabe, 

assim e deu um gelo na barriga assim, mas toda vez que cê entra dá um gelinho na barriga 

também né, que será, vamos ver como é que vai ser hoje né? Mas dali cara, eu senti essa grande 

diferença ali no no pré pandemia né. Hoje, mano, hoje tá muito foda porque né, houve uma 

baixa de inscrição muito grande em relação ao ano passado né, não dá nem pra comparar, a 

gente tá mantendo um grupo no WhatsApp com 130 alunos né, a gente não fez uma divulgação 

esse ano porque muito grande né? E o ano passado assustou a gente também, não sei se você 

lembra, você sabe, mas a gente chegou a ter mais de 1000 e, 1200 inscritos velho, ano passado 

né, isso isso até tá preocupado porque quando a gente voltar presencial, esse esse negócio vai 

voltar, saca? Esse número não vai ficar muito diferente, mas eu assim a gente no ano passado a 

gente fez algumas lives né, umas aulonas  assim pra molecada, umas coisas bem temáticas, 

poucos entraram pra assistir, a gente não teve tempo pra se apresentar pra eles, a gente acha que 

isso foi um problema também né, porque na semana seguinte já começou a questão da 

quarentena, e tá lá, tá lá o canal, a gente criou o canal, a gente mantém um grupo ativo no 

WhatsApp né, o ano passado a gente começou com... dos inscritos acho que ficou mais de 400 

né, nos grupos, a outra parte saiu, muitos são do ano passado ainda que permanecem com a 

gente né, eu acho que uns 90, 80 são do ano passado, e eu e a Thais, conheceu a Thais Geraldine? 

 

José: É, vai ser uma que talvez eu entreviste semana que vem. 

 

Lázaro: É? Legal! Então, eu e ela estamos dando aula né, a cada 15 dias né, a gente já fez três 

aulas, tem uma agora na segunda-feira né, a gente vai falar de África e tal, a gente já falou de 

povos indígenas né, ela também curte tal, e a gente está deixando esses vídeos pra gravar lá no 

drive, a gente não tá colocando no canal, tá deixando no drive, para que eles tenham acesso né, 

mas assim cara, impactou pra caralho, porque na escola velho, é muito mais foda ainda, porque 

são pequenos né, a molecada né velho, você pega lá a molecada do ano passado do sexto ano e 
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dos... mais do sexto, que virou sétima esse ano, tá fudida essa turma velho. Tá fudido porque 

no Estado, José, às vezes moleques, às vezes não né, na maior parte ele sai, tem muitos alunos 

que não saem alfabetizado do do quinto ano, saca? E o Laurita lá, no caso do Laurita eles 

estavam fazendo um trabalho para alfabetizar essa gente né, então já tem uma diferença do nono 

ano, sabe? Tem uma, tem umas coisas assim, e sei lá eu hoje por exemplo eu dei aula, mandei 

o link lá no nos quatro sextos anos né? Sexto não sétimos, quatro sétimos. Então daí em volta 

de um 100 alunos de 120 alunos né, reais assim. Apareceram 24, 24 alunos velho. Isso porque 

você disponibiliza o link no grupo do WhatsApp dos pais, tem pais que saem do grupo, né, pra 

não ter desculpa com os pais e tal, e muitos deles têm assim, a gente fez a pesquisa também na 

escola e muitos tem acesso à internet, né, lógico que a gente pode questionar a qualidade né? 

Mas muitos deles que tem acesso não acessam a aula saca, assim então, isso está dando uma 

diferença gigante né, e sem falar que que você também fica meio assim, desmotivado né, assim, 

embora a gente dê aula no cursinho pra cinco, três, é diferente, saca? Assim porque muda, já 

no cursinho cara, alguns alunos têm procurado a gente também né no, a gente fez um esquema 

de plantão né, a gente não vai dar aula porque não é todo mundo que se sente aí preparado para 

dar uma aula ou não tem essa afinidade com a câmera, né, então é óbvio que é, enquanto a rede 

como sempre não impõe nada disso né, mas a gente abriu assim, olha a gente vai ter plantão, 

cada professor colocou lá um horário né, a gente insiste para o sábado né, como se fosse o dia 

oficial e espera aí (toca o celular), deixa eu desligar aqui o volume. E alguns alunos têm 

procurado os professores, os professores têm disponibilizado lá o horário né, eu e a Thais 

resolvemos dar aula né, também a gente responde também caso eles entram em contato, mas a 

timidez não permite que eles façam isso né, é igualmente teu primeiro ano de graduação cara, 

que você entra lá você não vai fazer pergunta, né, a gente não sabe até que ponto e eles estão 

estudando né, porque para gerar dúvida você precisa estudar né, a gente sabe disso e eu sei 

muito bem disso por causa dos quatro anos de cursinho que era pra ser uma revisão e o primeiro 

ano acabou sendo uma apresentação, a revisão foi, acabou sendo o segundo né, o segundo ano 

de cursinho, mas que afetou, nossa e como afetou né! Afetou muito? Tá afetando na verdade 

né. Tá afetando. 

 

José: Vocês não tentaram dar aula ao vivo no cursinho, foi só esse esquema de aula gravada no 

drive e depois eles procuram vocês no horário? 
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Lázaro: Não, tem o plantão, certo? Tem um plano que está rolando, o ano passado, a gente fez 

as lives mas teve pouco acesso, a gente viu que era um desperdício muito grande de energia, 

saca assim, apesar da intencionalidade tudo, tá lá, as aulas estão gravadas lá, mas esse ano, esse 

ano eu e a Thais, e a gente estava dando aula ao vivo, e a gente está gravando a aula e deixando 

disponível lá no drive né, depois eu preciso ver se tem alguém acessando aquilo também né, 

mas enfim essa ideia de gravar foi da Thais né. Eu não sei por que parece que, não entendo 

muito bem a molecada sabe, a gente não está gravando aula para deixar disponível, a gente está 

dando a aula online e sem edição nenhuma, está jogando lá quem quiser ver que vai pegar lá 

com tudo que tiver nela né, e tem, a gente teve uma turma, a gente está com uma turma de...  

veio caindo também né, de dez pessoas assistindo as nossas aulas né, depois eu vou pedir para 

ela ver como é que está sendo o acesso para ver depois, tem muita gente que não consegue ver 

naquele horário. Pô, semana passada né, na outra semana teve uma mãe que tava assistindo a 

aula para filha. Ela se entregou que estava gravando a aula tá ligado, que a gente entrou nesse 

negócio que é a primeira que a gente gravou deu errado né, a minha fala não saiu né, depois eu 

tenho que assistir a aula regravar a fala e colocar lá, tem esses problemas técnicos, mas agora 

já está resolvido, a outra deu certinho lá, gravou tudo.  

 

José: Agora, tamo caminho para as últimas perguntas né, desculpa aí que acabou, tá acabando 

durando um pouco mais da entrevista, mas, é você tinha alguma relação com algum movimento 

social antes do Emancipa, você tinha algum contato com algum movimento? 

 

Lázaro: Não cara, não tinha nenhum. Tinha nenhum né, e até hoje aqui para a gente é um pouco 

complicado também né, em Taboão da Serra, a gente teve umas decepções aqui por parte de 

alguns membros né, mas enfim, é uma questão delicada também né? A gente tem um grupo 

muito coeso aqui também cara, assim sabe, demorou muito pra gente formar uma equipe aqui, 

até apareceu a ideia de dividir, abrir outra escola eu gente, pra que abrir outra escola? A gente 

não tá dando conta disso aqui, né?  Mas a gente tá com o mesmo grupo meu, olha de 19 né acho 

que saiu, saíram duas pessoas agora né, um que inventou que tinha que casar, a outra foi morar 

em Santo André, mas é o ano passado entraram mais três pessoas, esse ano entrou mais duas 

pessoas, mais dois professores. No ano passado entrou também outras pessoas que estavam em 

um outro cursinho, em outra rede. Mas assim, particularmente eu não tive nenhum movimento, 

nenhum outro... pra dizer que eu não tive, José, eu lembrei aqui agora de uma tentativa 
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fracassada né, sabe o movimento dos sem-teto do centro? Isso no começo dos anos 2000, acho 

que em 2003 eu acho, participei de algumas reuniões, tentei ir, mas também não consegui 

permanecer. Eu até participei uma vez de uma ocupação ali no no prédio que tem ali na a Praça 

da República, mas fora isso, nenhuma.  

 

José: E você conheceu a rede porque ela tava no colégio que cê dava aula, cê conheceu antes já 

o Emancipa? 

 

Lázaro: Ah, eu conheci antes. Conheci assim, né, eu fiquei sabendo antes né, eu não lembro 

quem havia falado para mim do Emancipa. Eu não sei se foi a Thais, ou se foi outra pessoa da 

Unifesp, mas não foi na escola não né, na escola eu tive o primeiro contato né, vamos dizer 

assim, mas eu já sabia que existia saca, e foi por amigo assim, não acho que não foi buscando 

na internet, foi por alguma pessoa que me falou né, olha só que legal tem isso aqui. Eu acho 

que eu tava de olho no Grajaú se eu não me engano né, mas foi assim, não foi, o primeiro 

contato foi aqui em Taboão, mas saber da da coisa em si foi lá. 

 

José: Beleza. E qual que é a tua relação com o Emancipa né, com a rede e com os outros 

cursinhos da rede? 

 

Lázaro: Ah velho a gente acha que aqui no Taboão a gente é meio isolado, tá ligado, né eu eu 

fui a algumas reuniões da da geral né, eu fui a algumas reuniões depois eu não podia ir mais. 

Mas assim, eu acho que o Emancipa mudou muito né, isso é óbvio desde que ele pegou 

esqueleto também da forma de se organizar do MST né? Essa questão de de corpos aqui né, 

coordenação regional, estadual ficar responsável por isso ou por aquilo né? Beleza, isso ajuda 

pra caralho, mas com os outros cursinhos assim praticamente eu não tenho um contato né, eu 

acho que nenhum de nós aqui quase, eu acho que só a Mayara e a Laís, e eu acho que a Thais 

também porque ela trabalhou no outro cursinho né, ela foi coordenadora de outro, e algumas 

coisas dentro da rede assim eu acho que tem me incomodado um pouco né, como... ah sei lá, 

aqui em Taboão se você falar por exemplo né, saindo um pouco do cursinho e indo para outro 

grupo né, para política profissional, aqui ninguém vê a diferença entre... que não seja a gente, 

e tá difícil até para a gente mesmo ver né, a diferença entre o emancipa e o PSOL, saca? Tá 
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muito foda isso, e para arrumar a escola também isso dificulta muito, né, pra arrumar espaço 

né? Ah, o Emancipa é negócio do PSOL, que não sei você vai lá explicar pra pessoa né? E tá 

muito foda né, o ano passado a gente teve algumas divergências aqui também em relação a isso 

né, tinha o dirigente aqui do PSOL que deu umas mancadas também, que era o Rodrigo, deu 

uma dor de cabeça do caralho aqui para a gente enquanto cursinho assim né, enfim, mas a gente 

percebe que o Emancipa é, ao mesmo tempo que a gente vê, eu sempre soube disso né, que é 

necessário você ter uns braços dentro da política profissional, isso é necessário. Mas nas 

eleições de, deixa eu ver, de 18... é de 18, e de 16, né pras municipais, isso trouxe problemas 

também, porque teve membro do cursinho aqui do Taboão que por exemplo, o cara estava 

dando estava quase entregando santinho na sala de aula né, o círculo o círculo que acontece no 

pátio aberto estava acontecendo dentro da sala de aula trancada né, e você trazer um candidato 

apoiado pela rede assim escancarado velho, assim os alunos não são trouxas velho, saca? Então 

isso aqui incomodou bastante, a gente teve várias reuniões em torno disso né, para saber como 

ia fazer isso, pra não fazer da rede um...da rede não né, pelo menos aqui, né, a gente não tem 

controle de tudo, ninguém aí na rede tem né, fazer curral eleitoral né, porque é muito foda 

também, até mesmo porque você tem alunos que tem outras vertentes né, de pensamento 

político né, e tal. Mas, assim com outros movimentos também, a gente tenta buscar alianças 

aqui né, a gente ia fazer uma coisa bem legal ano passado mas aí vem essa porra de pandemia 

velho, cagou tudo, né? Mas é, eu confesso assim velho, eu não sei se você sente isso dentro da 

rede também viu, mas às vezes complica aqui pra gente explicar pras pessoas o que que é né? 

Aí você vai na porra da escola o diretor é do PT, ai mano, é difícil demais explicar isso para os 

caras nossa, é doido desenhar isso para eles e nessas eleições isso tá ficando mais difícil ainda 

né, tá ficando mais difícil de você separar as coisas. 

 

José: Com certeza. E por que você escolheu dar aula de maneira voluntária? Qual que foi, o que 

que te levou a falar vou ser professor voluntário de história? 

 

Lázaro: Então eu acho que, José, é....eu acho que é uma questão pessoal né, eu acho que é 

aquela ideia que que entra em contradição que eu falei com meu niilismo né? É sei lá, eu se 

fosse uns quatro anos atrás eu ia dizer que é uma forma de devolver isso para a sociedade, que 

agora eu já poderia me prostituir para o capital, tá ligado? É o que eu pretendo fazer ainda né, 

que muitos de nós acaba fazendo aí de uma forma ou de outra. E eu acho que é um é uma 
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vontade de estar ali mesmo, eu acho que ali você é muito mais você enquanto professor, 

enquanto pessoa, que você não está preso a... sei lá, a regras escolares por exemplo né. Não que 

eu me contenha dentro de uma sala de aula também né, o que eu faço praticamente a mesma 

coisa que eu faço no Emancipa,  né assim em relação da liberdade que eu tenho, nunca fui 

chamado a atenção nem me cobrado nada, com exceção do primeiro, quando eu trabalhava com 

uma eventual, tive um problema lá mas não foi, que foi resolvido assim muito rapidamente por 

parte dos alunos, mas eu acho que, eu acho que é meio que esse lance né, essa parte do conflito 

aí do... tá fazendo algo que possa fazer uma diferença também, né? Alguma diferença, e isso é 

gratificante também né, faz bem pro ego também né, não vamos não vamos nos glorificar 

também né, isso faz muito bem para a gente também, é bom a gente reconhecer isso né, eu falo 

isso também dentro da sala de aula, seja lá no Emancipa, seja na escola né, quando fala dessas 

coisas. E, sei lá mano, é porque é legal pra caralho tá lá junto com a molecada também né? Com 

os colegas lá, galera da faculdade, professores que estão lá, é muito legal né, a gente tem isso 

muito forte, a gente conseguiu construir esse laço aqui entre os professores inclusive alguns 

alunos também né, que se aproximaram da gente ali por diversos motivos seja lá qual for, acho 

que vai por aí né, nem sei se o voluntariado é um é um bom termo para isso também né, eu acho 

que você sabe que não é que a gente usa outro terminho aí né? 

 

José: É, até que eu sempre deixo bem claro né, que o cursinho é trabalho, não é essa ideia de é 

voluntário porque tô fazendo um favor, não é essa ideia né, é militância na verdade no final  

 

Lázaro: É, essa é a palavra né? 

 

José: Com certeza. Só mais duas perguntinhas rapidinho, você fez algum tipo de formação 

continuada, extra tanto no Emancipa quanto outro lugar, no politicamente de formação aí que 

você tá fazendo? 

 

Lázaro: Eu não entendi, não entendi José essa aí. 
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José: Se você tem algum tipo de formação continuada ou extra que você faz tipo, tanto na parte 

pedagógica, tanto quanto politicamente, você faz algum curso? 

 

Lázaro: Ah tá, então, como eu te falei agora há pouco, o Estado tem esse programa de formação 

continuada, a última que teve agora eles estavam falando dessa porra de projeto de vida com, 

que tem tudo tem que ter que ser é, sei lá tipo um heliocentrismo né, tem que girar em torno 

dele, aí depois cara, o cara vem com Foucault, aí eu fiquei me perguntando esse cara não 

conhece Foucault, para que que essa porra aqui, o que que esse cara vai dizer desse outro 

negócio que acabou de passar? Aí em seguida você teve essas duas aulas né, inclusive 

convidaram um especialista que eu nem lembro o nome em Foucault, né aí você tem a reunião 

pedagógica da escola, que era para discutir o que já foi discutido ali, aí você vê que não casa 

porra nenhuma ali né, a reunião pedagógica ela vem para te passar dados e passar é, sei lá metas 

né quase como uma loja né, então tem isso por parte do Estado, agora por falar nisso aí espera 

aí, espera aí José, porque eu lembrei que eu tenho que fazer uma coisa, deixa eu escrever, cara 

eu tô com tanta coisa assim que não dá pra lembrar mais de tudo, fazer a porra da prova do 

Inova, que é formação continuada. Então sério eu curso escrevo aqui ó para fazer para não 

esquecer as merdas, espera aí, vou escrever pra não vou esquecer, porque vai ter até 30 para 

fazer a segunda, aí tem essas merdas dessas disciplinas que você tem que fazer um velho, é uns 

cursos assim que...  não te dá prazer nenhum. Agora uma coisa que ajuda muito de fato José, 

assim o YouTube cara tem muito material acadêmico, mas muito, você sabe disso que eu acho 

que você deve usar uma coisa aqui ou ali ou não tem tempo para isso, mas quando tiver você 

vai ver isso. 

 

José: Uso bastante também. 

 

Lázaro: Nossa, na época da graduação se tivesse, meu tem muito cara bom no YouTube né, 

pessoal reclama, tá reclamando ainda que a academia não tá descendo pro povão, tá mudando 

velho, né... você pode entrar aí a Unicamp, a USP, a Unesp e a Unifesp, ontem eu tava vendo 

uma aula da Unifesp, um dos caras da Unifesp lá com o Chalhoub, aí tive que parar. Então 

assim, enquanto instituição eu não estou em nenhuma instituição buscando essa essa formação 

contínua né, mas eu acho que que, assim, eu eu supro essa necessidade por essas aulas no 
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YouTube que eu ouço muito né, ultimamente de uns dois, dois não, de uns três anos para cá eu 

tenho estudado, estudado não, ouvido muita aula sobre psicologia e psicanálise. É legal porque 

você fala que quer entender a mente dos guri ali né, aí depois você pega até pensando em suas 

próprias merdas! Eu recomendo tá, um dia que você puder tem um carinha que chama Ivan 

Capelato, já ouviu falar? Não né? Anota que você vai gostar cara, né, porque ele trata muito, 

Ivan Capelato, porque ele fala muito de educação né? É é muito bom cara, pra entender a mente 

da molecada e consequentemente a da gente também, e eu me pego aí também porque eu estou 

indo para essas vibes né, até mesmo porque no Emancipa apareceu muito, na escola também 

aparece muito a questão emocional cara, isso é muito foda, então assim, da mesma forma que 

eu fiz dois cursos na filosofia voltado para a teologia, pra suprir essa minha, esse meu ateísmo 

vulgar, vamos dizer assim né, ateísmo vulgar né, então eu tenho que falar com mais propriedade 

sobre a religião, que é uma questão do estudante na escola tá, e que tem muita gente que não 

gosta de falar, ou que se vai falar fala merda ali né, os professores. Aí também vim buscar esse 

lado da psicologia né, na psicanálise também que que ajuda bastante também na sala de aula 

né, você entender que você vai se deparar com algumas coisas inclusive, que horas são? Ah tá, 

inclusive hoje eu tenho uma reunião com Ricardo que a gente está com dois psicólogos que a 

gente conseguiu ano passado né, ele está fazendo um trabalho também com a gente, depois a 

gente vai deixar esse disponível para a rede também. Embora ele tenha analisado aqui o perfil 

do mito né, vamos dizer assim, mas eu acho que tem muita coisa assim das ânsias, angústia, eu 

acho que muito todo mundo assim em geral. Então assim, eu saio muito pelo YouTube, eu tenho 

falado ultimamente que isso, ao mesmo tempo que faz um bem faz o mal né, porque ele dá às 

coisas mais ou menos mastigado para você né, não dá mastigado né, o professor vai lá ele não 

vai te cobrar um texto de leitura, e agora eu estava fazendo também inclusive a aula era pra ser 

ontem, mudou pro dia 20 e sei lá quanto, que é um curso, é o que estudar, é o que ler para 

entender América Latina pela Universidade de Santa Catarina né? É uma vez por mês a aula só 

né, já está indo para a nona. Não consegui ler os textos né, não consegui não estou conseguindo 

manter essa leitura aí, eu acho que por uma questão de vício mesmo né, de pegar no YouTube 

as coisas assim, ficar só no áudio né? E vez em quando cara, eu sinceramente, eu estou já faz 

uns dois meses que eu estou tentando inverter né, criar o hábito de acordar, de quando acordar, 

ia falar de manhã mas minha manhã começa meio-dia então, é foda, pegar e a primeira coisa a 

fazer é pegar o livro e ler, saca? Então assim, essa formação continuada meu, a gente tem que 

buscar mesmo cara, porque... e também quando a gente vai preparar uma aula né, como eu te 

falei agora há pouco, toda vez que você vai preparar uma aula você vai fazer umas revisões ali 

né, agora pegar uma temática assim mesmo e pá pá á pá? Que eu diria só tem esse negócio aí 
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da América Latina, que eu quero montar também futuramente uma, uma história assim para 

uma umas duas, três aulas com século 18,19 e 20 da América Latina né, como eu já faço com 

a antiga, pré-colombiana. Mas difícil cara, assim, como eu falei para você, a escola deixa você 

bem burrinho tá, você tem que tomar cuidado. 

 

José: E para finalizar, a estrutura do Emancipa você acha que contribui para sua formação de 

alguma maneira, você acha que o pessoal do curso ou a própria as discussões que rolam na 

coordenação, você acha que já contribuiu pra sua formação? 

 

Lázaro: Ajuda cara, ajuda assim porque, não é que ajuda assim, nós assim né, mas assim é 

porque já vem de certa forma né, boa parte mesmo assim, a favor do modo como eu já pensava, 

saca? Então assim, quando eu entrei no Emancipa eu já tinha passado pela Unifesp, eu não 

conheci o Emancipa no meio da graduação, talvez se eu tivesse conhecido no meio da graduação 

ou durante ali no começo, talvez o impacto fosse mais, é, na questão do da formação e tal, fosse 

mais significativo né, eu até assisti algumas aulas da Universidade Emancipa né, quando deu, 

e confesso que não assisti nenhuma inteira, assim, porque eu tinha que sair para fazer outra 

coisa né, mas assim eu acho muito válido, porque é que o os meus camaradinhas aqui né 

inclusive no curso de formação que é dado lá pra você participar, a galera elogia muito, o que 

é muito bacana né a direção, inclusive o último que foi feito lá, que a gente participou eu achei 

bem da hora porque ficou, vem sendo aperfeiçoado também né, a questão do tempo por exemplo 

né, de visão tal como como foi feito pela galera ficou muito bom né, e traz assim dessa forma 

traz umas ideias e até para você dar aula mesmo e fazer, até fazer um curso de formação local 

né, que inclusive a gente vai fazer isso né, a gente tá pensando em fazer isso mês que vem com 

essa galerinha nova que entrou, né, seja pelo por aqui né, a gente tá pensando em fazer 

presencialmente que vai ter pouca gente tem um espaçozinho aqui na casa de um dos nossos 

que tem, que dá pra fazer. Mas assim ajuda bastante, a gente vai pegar o que a gente aprendeu 

com vocês né, assim com a galera que foi pra lá né, mas é bacana porque, e é meio louco porque, 

é engraçado como a gente se vê também um ao outro quando está nesses cursos né? Eu não sei 

você, mas eu acho assim, eu acho bem curioso como a gente se vê também né, como a gente se 

sente. Mas eu acho válido cara, a Universidade Emancipa por exemplo eu acho um puta de um 

negócio assim, mas, é foda viu, é foda você dar conta de tanta coisa viu José.  
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José: Acho que de tudo, eu acho que principalmente agora com a pandemia, teve uma overdose 

de live, de curso à distância, e todo mundo fez, está todo mundo bem saturado. 

 

Lázaro: Ah, demais cara, demais né, no começo foi muito foda né, eu acho que o pessoal até 

baixou um pouco mais, mas tem muito material, mas que nesses dois anos nesse ano e meio aí 

cara, o que tem de material pra você procurar, tem demais né, porra como tem né, e não sei, eu 

acho que a gente podia até fazer depois também né, enquanto rede, não sei cara fazer, uma 

promoção desse material que tem aí disponível, saca? Porque a galera eu não sei até que ponto 

eles estão usando esses cursos né, é muito foda, isso no geral né?  

 

José: Com certeza. André, brigadão cara, basicamente acabou se alongando um pouco mais a 

entrevista, mas foi bem interessante, com certeza vai ajudar demais, e depois eu ainda tenho 

que fazer um modelinho do documento pra tipo falar você autoriza compartilhar as informações, 

e também a questão do nome que você quiser que ponha no trabalho, e é isso basicamente né, 

brigadão. 

 

Lázaro: Beleza manda aí que eu faço pra você, não tem problema não. Abraços. 

 

ENTREVISTA HELOÍSA 

 

José: Bom, a primeira parte da conversa é mais sobre questões mais da sua vida pessoal né. Eu 

gostaria de começar perguntando um pouco para você sobre qual é a sua estrutura familiar né, 

ou onde você viveu, quais condições, conta para mim um pouquinho de como funciona sua 

família por favor. 

 

Heloísa: Tá, beleza. Então vou começar do começo (risos). É... bom. Eu, quando eu era criança 

eu morava com a minha mãe, com a minha avó e com o meu avô. Meu pai faleceu quando eu 

tinha 2 anos e meio então não lembro nada dele. E o que eu, as memórias de primeira infância 

são na minha avó cuidando de mim, e ela era professora do estado de São Paulo né. Na época 
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ela já estava aposentada né, mas eu lembro que eu tinha uma lousa em casa, enfim. Já tinha aí 

um contato de alguma forma com a sala de aula né, com a docência por conta da minha avó e 

por conta dessa lousa, que é uma coisa assim que eu lembro, assim. É... aí, enfim, ela, ela me 

ajudou a me criar assim, junto com a minha mãe porque, minha mãe trabalhava né, e aí eu 

ficava muito tempo com a minha avó. É... em São Paulo aqui em São Paulo isso. E é... bom. 

Aí, depois de alguns anos a gente se mudou para o sul, foi morar no Paraná. Isso eu já tinha uns 

10 anos mais ou menos. E...e... bom, durante... é, acho que é isso, acho que é isso assim, eu fui 

morar para lá assim, era considerada uma pessoa diferente porque eu vinha de São Paulo e a 

cidade era pequena, então todo mundo achava uma grande novidade a pessoa vir de São Paulo, 

mas eu era muito... muito na minha assim, eu fazia, fazia mais contato e amizade com as 

meninas que eram mais excluídas assim. Não era muito do rolê da galera assim mais... era 

escola pequena de, de rede privada, então a galera tinha ali as suas, suas questões assim de, de, 

de andar em grupos, e ser popular, e eu estava lá só, só existindo (risos). É... e aí a gente ficou 

lá uns 3 anos. E aí a gente teve que voltar para São Paulo porque a minha avó, essa minha avó 

ficou doente, e meu avô não tava dando conta de cuidar dela sozinho, então a minha a minha 

mãe teve que voltar e eu voltei consequentemente. E aí eu fiz a oitava série, último ano do 

ensino fundamental na época né, aqui em São Paulo. Então toda essa trajetória de escola né, até 

o final do ensino fundamental, foi em escola particular. Aí depois é... eu resolvi tentar escola 

técnica, porque a mensalidade naquela época para mim ia ficar muito caro para minha mãe 

pagar, e aí eu pensei “Bom, vamo tentar a GV, que era do lado né. Eu estudava ali no Ipiranga, 

numa escola no Ipiranga, e a GV era muito perto, e a galera sempre falava da GV, não sei o 

quê, curso técnico, eu nem sabia o que era isso. Pensei “Ah, eu vou tentar né”, tipo “Vai que, 

vai que rola”. E aí eu tentei, passei, fui a única pessoa daquela turma toda do, da, da escola a 

passar, e... foi muito diferente entrar numa escola em que tinham 10 salas só de primeiro ano, 

35 alunos por sala, muito diferente assim do que eu estava acostumada. A galera vinha, tinha 

um menino que vinha de Caieiras, e a gente estava no Ipiranga. Galera, muita gente da zona 

leste né, porque ali no Ipiranga é meio que divisa né, Mooca, aquela região ali tem muitos 

ônibus pra zona leste também, então muitas pessoas, muito diferentes assim, e aquilo foi muito, 

muito legal assim, muito diferente do que eu estava acostumada. Aí eu, eu não fiz técnico lá, 

não fiz o ensino técnico. Só tinha cursos assim mecatrônica, química, edificações, nutrição 

dietética... Até pensei nesse, mas eu pensei “Não é isso que eu quero da minha vida”. Assim, 

não sabia o que que era. Já era meio das humanas assim. Gostava mais mesmo da, de Literatura, 

de História né. Lá pelo terceiro ano a gente fez um jornal na escola chamado Farofa, e aí eu 

escrevia, lia umas coisas, uns livros escrevia. então já tava indo meio pendendo pelas humanas 
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assim, tava entre Jornalismo e História. Então já tinha essa ideia de fazer curso superior, passava 

pela minha cabeça, até porque minha mãe também fez ensino superior, ela fez enfermagem e 

depois ela fez uma especialização em saúde pública. Já o meu pai ele, ele, se eu não me engano 

eu acho que ele não concluiu nem o ensino fundamental 2. Eu achei que ele tivesse terminado 

o ensino médio, mas numa conversa com a minha avó parece que ele não, não, deu a entender 

que ele não terminou fundamental assim, só para contextualizar. Então já tinha essa coisa de, 

de talvez fazer uma faculdade, era uma coisa assim que vinha. É... aí eu prestei no final do 

ensino médio, no terceiro ano comecei a fazer cursinho junto, então eu saia da GV e ia lá pra, 

pra, pra Santana, onde tinha o Universitário. Eu não sabia da existência de cursinho popular 

nessa época ainda. E aí fazia é, as aulas lá. Aí no final do ano eu prestei USP, Unesp, Unifesp 

também. Eu acho que foram essas, só do estado de São Paulo que ainda não existia o Sisu né. 

Eu usei a nota do Enem, mas não tinha o Sisu. Aí eu fiz então os vestibulares da Unesp, da USP 

e da Unifesp. Eu lembro que na USP e na Unesp eu tentei na verdade psicologia, e na Unifesp 

tinha negócio de ter duas opções, eu acho que a primeira era História e outra era Filosofia ou 

vice-versa, não me lembro. Isso sem ter tido Filosofia no ensino médio, não tive Filosofia nem 

Sociologia no ensino médio. Mas enfim, prestei lá, porque tinha lido um livro né, O Mundo de 

Sofia, “Ai, vamos fazer Filosofia” (risos). Eu digo isso porque eu passei, entrei na Unifesp 

passando por conta da Filosofia, eu passei lá e fui fazer Filosofia. Aí eu fiz um ano de Filosofia 

lá em 2009, e... e aí eu, eu não me adaptei muito né. Primeiro porque estava acostumada com o 

ritmo de, de sala de aula né. Tinha acabado de sair do ensino médio né. Eu fiquei um tempo 

esperando né, achei que não ia passar em nenhuma faculdade. Tava meio triste. Já tava vendo 

de arrumar um trabalho né. Já tinha trabalhado com 16 anos mas daí foi uma coisa muito 

pontual. Já tava vendo de arranjar alguma outra coisa para fazer, e a minha mãe falou “Não, 

espera mais um pouco, não sei o que”. Aí eu passei na Unifesp. E aí foi isso assim. Era uma 

sala muito... era heterogênea, tinha umas pessoas da mesma idade que eu, assim, que tinha 

acabado de entrar na universidade, mas tinha uma galera que já era mais velha, que já tinha 

feito Direito, Sociologia, História... Então eles já tinham uma bagagem, conversavam com o 

professor assim, sabe, o olho no olho. A gente ainda ficava meio com medo, eu pelo menos 

ficou muito receosa daquele ambiente assim, não tava entendendo direito o que tava 

acontecendo. E aí, aí eu, eu comecei a perceber que não era muito assim o que eu queria fazer 

aquele curso, porque, ah, o professor tava lá falando de Sócrates, mas tá. Ele tá falando de 

Sócrates, por que que o Sócrates tá pensando nisso? O que que o Platão tava pensando naquele 

momento, sabe. Tipo qual que é o contexto daquela época, tem que ter a ver né. Pra mim não 

fazia muito sentido só ficar naquela coisa meio abstrata. E aí eu, eu fui conversando com uns 
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amigos, acho que nessa época eu até já namorava um menino que também era da Filosofia, ele 

falou “Vai fazer uma aula de História à noite para você ver né, se você quer mesmo trocar de 

curso”. Que lá você tinha essa opção de, de trocar de curso. E aí eu, eu é, assisti uma aula, 

inclusive acho que foi assim que eu conheci o André, o André Mendes do Taboão também, 

porque eu fui assistir aula da noite, né, ele entrou um ano antes que eu, então ele tava em 2009 

fazendo História. Eu assisti e achei diferente. Pensei “Bom, acho que eu vou tentar né. Aqui 

onde eu tô num tá bom, então vou tentar outra coisa. E aí eu passei na, na transferência, na 

prova de transferência. Tinha que fazer lá, nem lembro que que precisava fazer. Eu lembro que 

precisava ler uns textos e foi muito de última hora que eu soube que era prova. Mas aí eu passei, 

e aí eu é... eu fiquei lá até 2014 né. Fiz o curso em 5 anos, e... Tá indo mais ou menos por onde 

você quer saber, tem alguma coisa que você quer perguntar?  

 

José: Na verdade tem várias coisas que você falou que estavam mais pra frente do roteiro, mas 

não tem problema nenhum (risos). Deixei você falando aí, pode ficar à vontade. Até anotei 

algumas coisas aqui para perguntar né. Primeiro que o nome do jornal Farofa achei genial, 

muito bom. É... você falou que morava em São Paulo na infância, mas você morava no Ipiranga 

mesmo já ou você morava em outro bairro? 

 

Heloísa: Morava no bairro vizinho que é a Saúde. A gente chama de Saúde porque a referência 

do metrô mas é, é mais perto do Shopping Plaza Sul. Não sei se você conhece ali aquela região 

perto do cursinho. Eu sempre morei por ali assim, naquela região. Aí depois eu fui pro, pro sul. 

Aí quando eu voltei pra São Paulo também morando na mesma região ali na, perto do cursinho. 

E... e foi assim até acho que uns 20 e poucos anos assim, quando eu terminei, eu já tinha 

terminado a faculdade, estava, acho que eu tava fazendo mestrado é, quando eu entrei no 

mestrado, eu fui morar numa República no Imirim na zona norte, mas assim, depois de muito 

tempo que eu saí de casa. Aí, depois, 2019, que eu vim morar aqui onde eu estou agora aqui no 

Peri Peri perto do Butantã, perto da futura estação Vila Sônia. 

 

José: Na verdade o que você tá falando fica aqui do lado de casa. O Cursinho Universitário fica 

aqui do lado. Eu dou aula no Imirim também, então tudo aqui na minha região, essa parte eu 
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conheço. É, você comentou também que você foi pro Paraná né. Qual cidade você foi e por 

qual motivo vocês foram para o Paraná? 

 

Heloísa: São José dos Pinhais é a cidade. É onde tem a Nutrimental que faz aquela barrinha da 

Nutry sabe? Ou onde tem a fábrica do Boticário. É sempre as referências que eu dou de lá 

(risos). Mas é porque... a gente foi porque a minha mãe queria tentar uma vida diferente de São 

Paulo, assim. Ela tava sem trampo aqui, o meu tio já tinha ido, irmão dela já tinha ido com a 

família, e então ela meio que foi nessa leva de “Ah, vamos tentar uma vida diferente no Sul”. 

Só que também ela não gostou assim, não se adaptou. E aí a gente voltou por conta da minha 

avó. Então foi isso assim. A gente ficou um tempo lá, tentou dar certo, tanto é que ela e o meu 

tio tinham uma, uma perua escolar que eles trabalham, trabalhavam com isso e... Pera aí, deixa 

eu fechar a porta aqui. Então, eles tinham uma van escolar e eles levavam justamente, eles 

pegavam justamente aquelas crianças que moravam muito distantes. Porque São José dos 

Pinhais, na época, tinha um centro assim, tipo, é... com lojas, tipo 25 de março só que bem 

menos pessoas, bem menos lojas. Aí tinha uma região mais, é, de bairro. E tinha uma região 

ahmmm... bem mais afastada do, do centro desses bairros. Eram bairros bem periféricos mesmo 

assim, que tinha que pegar a rodovia para deixar a pessoa é... é não não era ahmmmm... era... 

rua sem asfalto, sem pavimentação, e essas crianças, elas não, não estudavam nas escolas que 

tinha por ali, eu nem sei se tinha uma escola por ali. E aí tinham que vim até esse, essa região 

que tinha esses bairros e que também tinham as escolas onde elas estudavam, então eles 

pegavam justamente essas crianças que moravam longe, porque eles fizeram uma pesquisa, se 

eu não me engano foi isso assim, eu lembro dessa discussão, é.... de... de que “ah vamo trabalhar 

com...” (conexão cai) 

 

José: Opa, peraí que acho que deu uma travada, Thaís tá me escutando? 

 

Heloísa, Tô te escutando, travou? 

 

José: Travou um pouquinho aqui, mas pode continuar.  
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Heloísa: Tá, qualquer coisa eu, eu repito. É... então eles fizeram essa, esse mapeamento, 

perceberam que era muito caro para essas crianças pagarem o valor das vans que, que já tinha 

lá. Então eles fizeram esse, esse contato aí com com essas famílias. Eles cobravam menos do 

transporte dessas crianças, e pegavam essas crianças que moravam bem, em bairro bem mais 

distantes assim. Eu lembro disso porque eu fazia às vezes isso, eu saía da escola e ficava lá na 

van e via as crianças né, sendo levadas para casa e tudo mais assim, e a gente, nossa meu tio 

dava uns rolês muito fortes assim por por São José dos Pinhais assim nos bairros muito, muito 

distantes. E... aí foi isso assim, só que daí depois de um tempo não deu certo e aí, acho que o 

meu tio voltou e depois a minha mãe voltou por conta da minha avó, aí foi assim. 

 

José: Entendi. E você chegou a comentar um pouquinho da tua relação com a escola né, falou 

um pouquinho que estudava numa escola privada lá que sentia um pouco excluída, depois falou 

que foi para a Etec aqui em São Paulo né, se tivesse mais uma coisa mais alguma coisa para 

adicionar sobre tua relação com a escola é... fica à vontade para falar, mas queria mais saber 

mais especificamente sobre tua relação com o ensino de História assim, com a matéria História. 

Você falou que era mais de Humanas né, que você gostava mais de Filosofia, mas a matéria de 

História como foi? Você teve algum professor que te marcou? A matéria de alguma maneira te 

marcou? Como foi isso? 

 

Heloísa: Tive. Então, eu tinha muito problema com História quando a matéria começou a entrar 

no currículo assim, da 5ª a 6ª série assim era meio vou ter que decorar tudo isso? Não sei, era 

muito ruim assim História. E aí eu tive um professor lá no no sul, lá no Paraná que... não era 

tanto a matéria assim, não era pela matéria, era mais por ele assim, por ele ser mais desbocado, 

por ele ser meio assim... ele, e ele fazia coisas diferentes, eu lembro que ele teve um fechamento, 

acho que era um fechamento de ano em que a gente teve que é... apresentar uma peça e era... 

acho que o nome da peça era “O Analfabeto Político” do Bertolt Brecht, e a gente tava no 7º... 

na 7ª série né, e ele conseguiu envolver não só o pessoal da sétima série, mas é, pra fazer a... 

aquela aquela aquele fechamento, mas os estudantes mais velhos também. Então ele fez um um 

um... grande evento assim. E... e acho que isso foi o que me marcou muito assim, a form..., não 

era tanto a matéria, mas a forma como ele dava aula me fez, fez com que eu gostasse da matéria, 

mesmo que eu tivesse que decorar algumas coisas lá pra entender, eu acho que por ele dar aula 

eu gostava da matéria sabe? Então ele foi uma pessoa que me marcou, e aí ficou isso assim “Ah 
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História eu gosto” foi uma coisa meio assim. “História é é legal” assim. Eu era boa em 

Matemática no no 2º ano do ensino médio, eu não entendia de seno e cosseno pra mim aquilo 

era assim “Nossa, eu entendo disso!”, e só que não sei, em algum momento isso se perdeu 

assim, não foi o que ficou. E... e aí acho que ele foi o que mais me marcou assim, o ensino 

médio tinha os professores, é que eles eram mais velhos, tinha o Pedro no 1º ano, e aí ele se 

aposentou, então ele já tava muito “Bom dia professor! Bom dia pra quem!?” sabe? Ele era 

legal com a gente, ele fazia todo toda uma cena assim na hora do da chamada, que tinha uma 

menina chamada Isa e outra chamada Isadora, então ele chamava “Isa” e depois ele chamava 

“Dora”, e essa menina Dora acabou ficando com esse apelido por conta dele. Então ele fazia 

essas gracinhas. Mas eram sei lá, eram homens mais velhos e não sei, a relação era diferente, 

era mais distante. Então... eu acho que quem me marcou mesmo foi esse professor, que agora 

não lembro o nome dele, acho que era Marcelo, não lembro direito o nome dele, lá atrás que 

marcou. 

 

José: Mas seria então, você acha que o professor foi mais o que te atraiu, não a matéria em si 

ou o ensino de História? 

 

Heloísa: Eu acho que foi mais o professor mesmo nesse primeiro momento, e depois acho que 

eu fui me aprofundando porque eu percebi que que era legal assim, que que era uma coisa que 

eu gostava mesmo de estudar. 

 

José: Legal. E você comentou que você se formou na Unifesp em 2014 se eu não me engano 

né, e você falou um pouquinho sobre isso do começo da sua experiência, mas se você fosse 

falar um pouco mais sobre a sua experiência durante a graduação, pode até falar um pouquinho 

sobre a parte de Filosofia também né, mas mais especificamente sobre a faculdade de História, 

como foi tua experiência na graduação?  

 

Heloísa: Então, foram várias coisas né, assim... é.... teve.... teve muita coisa. Em 2010, quando 

eu entrei é... deixa eu lembrar agora. Mas eu acho que é isso. Em 2010 a gente teve uma 

paralisação ou uma greve é... teve em 2011, aí depois teve em 2012, então as as greves elas 

permearam isso e... assim, é... isso fez com que a sala onde eu estava conseguisse se unir né,  
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isso ajudou a gente nesse processo aí de, de disputa, às vezes até com os próprios professores, 

de tipo “A gente não vai ter aula porque a gente tá em greve”, mesmo que fosse aula de estágio 

e não e não pudesse faltar, vamos fazer de outra forma. Mas assim a, a parte é... pedagógica 

mesmo, a parte né de, das aulas assim foram na grande maioria muito boas assim, eu vejo que 

o curso é, ele ele tem... muita é, é muita abertura para ir para para vários caminhos assim. Eu 

entendo que ali a gente acabou sendo formado mais pro pra pesquisa mas, e isso acabou fazendo 

também com que eu um determinado momento achasse que tinha que fazer um mestrado, acabei 

fazendo e percebendo que não é bem por aí, não é o que eu quero assim, continuar nessa vida 

de academia, mas... tem a parte da licenciatura que é bem pesada, é bem puxado, mas que dá 

uma ideia assim do que que é escola, isso foi que mexeu bastante comigo, assim, é... vê escola 

enquanto um lugar que é um um lugar que pode ser objeto de estudo, que tem fonte também 

tudo mais é, isso foi uma coisa que me marcou muito. É... mas eu lembro, ah eu lembro que no 

começo eu tive muita dificuldade, porque o professor uma vez pediu um fichamento, eu nem 

sabia o que era fichamento, ninguém sabia o que era fichamento, então a gente ficava meio 

“Mas o que que é pra fazer?”, ainda tinha essa coisa de de ser muito muito muito no bruto assim, 

muito do do “Ai, não sei como fazer as coisas. Não sei como escrever. Não sei.” E e e... era, 

era tudo muito novidade né, não tinha... E a estrutura também mexeu um pouco com isso né, é 

uma fila enorme para para para tirar xerox, era a distância, e, e tudo isso tudo isso mexia né. A 

gente chegava na na faculdade já tava cansado por conta de todo o caminho né até ali e tal, mas 

é... eu acho que... Ah não sei é, foi foi, eu não me arrependo assim de ter feito História, eu eu 

acho que muito do que que eu sei né, e que eu consigo dar aula hoje é por conta da formação 

que eu tive assim. Eu leio outras coisas, eu vou me atualizando, mas a minha base ela ela é 

muito muito firme assim sabe nesse sentido. Mas assim a gente, eu digo no plural porque é o 

que eu lembro assim dessas é... esses problemas estruturais de não ter prédio, de é... de, em 

2012 que foi muito marcante, foi em 2012? Foi. Foi muito marcante porque a gente via a galera 

entrando, muita gente entrando e a gente já “Ah, meu Deus”, eu eu só pensava “Ai, vai ter outra 

greve! Vai ter outra greve! Mas eu não quero!”, é cansativo! Né, porque a gente não votava 

greve e ia pra casa estudar. A gente votava greve e tava lá na faculdade sabe, tava lá fazendo as 

coisas, estava conversando, fazendo panfleto, levando na na na nas regiões ali na perto assim 

da da da Unifesp para as pessoas da região saberem que tem a Unifesp, porque tinha isso 

também né, o que que é essa universidade aqui? Quem quem que são essas pessoas? Era muito 

diferente do do bairro né. Ainda ainda é. Eu eu mesmo não indo lá há muito tempo né, o bairro 

mudou mas muita gente teve que sair dali por conta de aluguel, encarecimento das coisas e tudo 

mais né. Então é... essa essa eu eu penso e eu digo muito que essa essa formação política né, 
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essa pessoa que eu consigo ser hoje é é por conta da formação que eu tive no coletivo da Unifesp 

é, é do meu grupo assim, e também nas assembléias né, porque era uma dor de cabeça, era 

perrengue, era muito muito são muitos traumas também né, era muito difícil mas, mas me 

formou assim pra pra pensar né no coletivo assim, pra... Ah, pra pensar que num dá pra ir pra 

pra aula e só estudar né, a gente tem que tem que pensar em outras coisas também. E... ai eu 

lembro que 2012 foi muito traumático porquê... já tava fazendo estágio né, o professor de 

estágio era era bem rígido assim, era tipo “Ai, se faltava vai, vai ficar devendo fichamento”. 

Naquela época fichamento pra gente já era besteira assim, bobajada. Tudo bem, façam 

fichamento aí. Só não quero ter que fazer tudo isso aqui de novo, todo esse curso de novo. 

Mas... eu lembro de estar a na Unifesp no dia em que o rolou... a galera tava ocupando né, galera 

do movimento de greve né, o que se intitulou movimento de greve, eles ocuparam o campus, e 

aí a tropa de choque, tropa de choque não, a PM foi chamada né, pra ir pra lá e tirar a galera de 

lá, desocupar. E foi, foi muito triste na verdade né, isso tudo. Porque um dos momentos que me 

marcou mais foi o fato deles irem, o camburão deles ser o o transporte que levava a gente da 

Unifesp até o metrô Itaquera, sabe? Aquilo foi (risada nervosa) foi assim é, triste demais assim, 

desolador aquilo. E.. e aí no final né de tudo isso, no final dessa dessa greve eu lembro de um 

professor, um outro professor falar, querer discutir essa coisa da greve com a gente né, que que 

a gente tira de tudo isso, e eu lembro de uma fala dele que foi que a gente tinha que dar aula de 

História aonde deixassem a gente entrar, aonde deixassem a gente falar sobre História. Não 

precisava ser na escola. E aquilo me marcou muito. Acho que aquilo me marcou é... e... e fez 

com que eu visse quando eu soube do cursinho, eu talvez já esteja adiantando o tema, mas 

quando eu soube do cursinho, quando eu soube que existia o Emancipa, eu pensei “Bom, pode 

ser um lugar né? Pode ser um lugar pra pra dar aula. Não precisa estar dentro da escola né? Não 

precisa ter um contrato, tudo mais né. Dá pra dar aula em outro lugar. Acho que eu falei bastante 

coisa (risos). 

 

José: Não não, tá ótimo (risos). É... qual professor que era que falou para vocês que te marcou 

sobre dar aula em qualquer lugar que deixasse? 

 

Heloísa: Foi o Jones Jorge. 

 



193 
 

 

José:  Ah, não tive aula com ele. É que na verdade eu só fiz o mestrado. Tô fazendo o mestrado 

na Unifesp né, e até eu me identifiquei muito com a sua fala né, na questão acadêmica né. Ah, 

de geralmente a graduação de História é muito focada na parte acadêmica, e aí a ideia de 

mestrado também não tinha muita vontade, mas o mestrado que eu estou fazendo é o 

ProfHistória, não sei se você conhece? Então, ele tem uma pegada muito mais pensando para 

os professores né, então por isso que faz mais sentido para mim fazer o mestrado, mas eu 

concordo com você, eu também não tinha muita vontade de seguir carreira acadêmica mas tô 

gostando bastante, tô bem... Na verdade a melhor parte do mestrado foi as matérias né. A parte 

da dissertação que é quando você tem que tentar escrever que é a mais perrengue. Bom e, queria 

saber de você quando foi que você decidiu ser professora de História? Foi quando você se 

transferiu pra História você já pensou nisso? Foi na escola que você falou que teve um professor 

te marcou? Ou foi durante o curso que você descobriu isso? Como foi esse processo e porque 

também, porque você decidiu? 

 

Heloísa: Eu acho que foi durante o curso de História na Unifesp. Eu acho que esse é, porque 

assim eu, eu fui, eu fiz mestrado mas eu não eu não queria seguir a minha carreira acadêmica. 

Galera fazia, é, tinha bolsa Fapesp né, várias, CNPQ, é, conseguia sair do país na época em que 

dava pra sair do país, e pra principalmente pra acho que pra Inglaterra, pra Portugal, pra pra 

continuar a pesquisa, e eu tava lá... vivendo a minha vida, fazendo as matérias pensando, todo 

mundo fazendo o projeto de pesquisa né, tinha um nome... Iniciação Científica, pra depois 

conseguir continuar a carreira acadêmica, e eu tava lá só “Mas eu não gosto de nada disso que 

eu tô vendo aqui”, assim. Eu gosto porque as matérias eram legais sim. História do Brasil é, 

Moderna mais ou menos, Contemporânea nossa, muito bom! Mas assim, nada que chamasse 

atenção. Aí quando eu fui fazer estágio, apesar de ser assim nossa, muito muita coisa! Estágio 

na Unifesp não é só lá ficar assistindo aula do professor, assinar no final e ir embora. É vamos 

saber o que que é arquitetura escolar. Vamos saber o que que é a cultura escolar. Vamos saber 

o que que é não sei o que, é saber docente. Não sei o que e não sei o que lá. Aquilo para mim 

foi “Nossa, eu achei. É isso que eu quero fazer”. É... mas acho que antes de chegar nessa parte, 

porque foi mais pro final do curso, em algum momento ali, talvez por conta das das greves e de 

tar naquele lugar, o que eu queria era sair da Unifesp e começar a dar aula, e eu achava que não 

dava pra dar aula no no meio do curso, tinha que esperar, não dava para pegar uma “categoria 

O” da vida e começar a dar aula mas dava, mas eu não sabia na época, mas era isso que eu 

queria. Acho que porque a gente já fazia muita matéria que a gente tinha que pensar como 
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professor. Ah, se você fosse professor como é que você faria isso em sala de aula? E essa parte 

eu achava muito legal de fazer, planejar a mesma aula. Então acho que isso fez com que eu 

pensasse “Bom, já que eu tô aqui estudando numa universidade pública, é meio que meu 

“dever” pegar e voltar pra a escola, escola eu achava que só tinha que dar aula em escola pública 

também, e... e seguir né. Era meio romântico isso né, porque pelo amor de Deus, o estado né, 

eu já fui categoria O e eu pagava para trabalhar. Mas era, era o que eu achava assim, que que 

tinha que sair do da Unifesp, do curso e dar aula de História. Mas e, mas era o que eu queria 

também, eu acho que é o que que eu gosto até hoje, eu fiz o mestrado, fiz na área de História 

da Educação, foi muito legal continuar estudando o que eu já estudava antes, mas não é onde 

eu me vejo, não é sendo professora de... de faculdade sabe? Não é uma coisa assim que que me 

dá muita, muita vontade. 

 

José: Mas quando você transferiu da Filosofia pra História você não pensava em ser professora, 

você pensava em ser o que? Historiadora? Qual que era... ou você não tinha projeto? Você só 

mudou porque achou que a matéria era mais legal?  

 

Heloísa: Eu achei porque, eu mudei porque eu achava que a matéria, que eu me identificava 

mais mesmo, que era mais legal, me identificava. Não... acho que eu ainda não tinha essa essa 

noção não. Não tinha essa noção de “Ah, vou dar aula”. Eu só, só mudei assim. Até pensava na 

época em trabalhar sei lá, com museu, instituição de de acervo, que eu já trabalhei com isso em 

estágio também, eu já fiz estágio em lugar de acervo e tal. Mas o foco depois de um tempo 

sempre foi “Não, vou dar aula, vou dar aula”. E foi meio que... não sei de onde que veio. Talvez 

das matérias, de de aquilo que eu falei, de querer, é... de plan... de ter que planejar as aulas, 

como seria dar determinado assunto. Acho que foi isso que que mais me chamou atenção. 

 

José: E eu queria saber um pouco qual que era suas expectativas aí em ser professora e como 

tem sido sua carreira assim, em geral? Aquela comparação entre expectativa e realidade? 

 

Heloísa: (risos) Então José, olha é... eu dou aula desde que eu comecei de maneira intermitente 

assim. Acho que o lugar em que eu fiquei por mais tempo foi no cursinho. A primeira 

experiência que eu tive dando aula foi no cursinho foi lá no Allende em 2015 né, até 2017. 2017 
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eu fiquei mais na parte da coordenação, fui meio que empurrada assim “Não, vai lá, vai lá, 

fazer, montar grade”. Mas, é... aí porque como eu já tava no no mestrado, na hora eu tive que 

sair que eu precisava escrever as coisas né. Já não tinha mais a parte legal das matérias, tinha 

que escrever. Então eu tive que sair. E... aí depois que eu saí do cursinho, é... acho que em 2017 

mesmo eu consegui um trabalho como educadora mas daí era de espaço de educação não 

formal, que era o Espaço Cultural Porto Seguro. Eu fiquei lá até 2018 quando eu consegui a 

bolsa da CAPES do do mestrado né, aí eu terminei... terminou o contrato lá, não dava pra 

conciliar, e aí eu fiquei só escrevendo né. É... aí no final do ano, começo de 2019 eu prestei um 

processo seletivo para a prefeitura de Barueri, que eles abrem ou abriam né, é edital de processo 

seletivo pra contrato de até 2 anos, é que a FIEB, que é a Fundação Instituto de Educação de 

Barueri, que é a FIEB, ela coordena acho que umas 7 ou 8 escolas, duas que têm até o ensino 

médio, outras só tem técnico e médio técnico, agora eu não tenho certeza. É tipo uma Etec lá 

de Barueri, só que a escola que eu dava aula só tinha na época ensino até o ensino médio e acho 

que à noite tinha técnico ou uma unidade da... de uma faculdade, não me lembro direito, e aí eu 

fiquei lá até o final do ano. Então só em 2019 que eu realmente tive aquela coisa de turma só 

minhas, planejar aula pra escola, não pro cursinho que é... que eu que eu 2015, 2016 eu dava 

aula sábado sim sábado não, é, tinha que fazer diferente porque eram poucas aulas né, então na 

escola é todo dia, eram 6 aulas por dia. É... ensinos, é 8º e 9º em 2019 e depois 7º 8º em 2020. 

Então assim, turmas só minhas, coordenação de sala, aquela coisa de escola assim eu tive 

contato mesmo em 2019, e foi o que eu mais gostei de fazer. Por mais que fosse um perrengue 

muito grande porque morando em São Paulo indo lá pra Barueri né, foi essa distância geográfica 

mexeu muito assim comigo, eu fiquei doente é... mas foi o que eu que eu gostei mesmo de fazer 

sim, só que aí esse ano o que aconteceu foi que o contrato terminou no final do ano né, e aí esse 

ano eu tava sem emprego, e aí eu resolvi voltar pra o cursinho, porque eu já estava pensando 

nisso no passado, o André já tava né “Ah, se quiser voltar tem o Mirna e tal, é... acho que seria 

legal você tá lá com a gente”. E aí o que aconteceu esse ano, que foi uma coisa bem triste né, 

foi que uma aluna minha faleceu né, por conta do covid, e... e aí eu tava muito mal assim, pensei 

“Não dá pra fazer nada né!”, aquela coisa aquele sentimento de impotência, “O que eu vou fazer 

né”, eu pensei “Bom, eu vou voltar pro cursinho né, transformar essa merda desse luto em luta” 

né, eu vou voltar pro cursinho. E aí eu voltei esse ano em fevereiro pro cursinho, só que daí eu 

fui pro Mirna né, no Taboão. É, é muito louco porque eu não conheço nenhum aluno 

pessoalmente, nem os professores eu conheço pessoalmente é muito estranho assim (rindo), 

mas ao mesmo tempo é muito bom, e aí agora eu consegui um emprego CLT numa editora né, 

na Editora Moderna, é... não vou dar aula né, o que me deixa um pouco chateada né, mas a CLT 
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é um negócio que infelizmente hoje em dia não é mais um direito de todos os trabalhadoras e 

trabalhadores né, então é um negócio que mexe com a gente né, então, é... de alguma forma eu 

vou tá em contato com pais e professores, tem planejamento de aula, tem plano de aula pra 

fazer, o que me deixa assim mas feliz né... Eles até falaram durante a entrevista “Ai, você vai 

ter que lidar com alguns pais que não entendem porque a gente tem que falar de gênero na 

escola”, falei “Pode mandar pra mim, a gente conversa, não tem problema nenhum. Eu gosto 

de dar aula mesmo, não tem problema”. Então é assim é, de forma intermitente. Eu eu prestei 

o concurso do estado e da prefeitura nos 2 últimos que tiveram, eu passei no do estado, o mesmo 

que o que o André passou eu passei, só que eu ainda tava na na Unifesp, e eu passei me 

chamaram em maio de 2014, eu só ia concluir o curso no final do ano, então eu não consegui 

assim adiar a... como é? Eu esqueci o nome da palavra quando você assume a a... 

 

José: Não é nomeação? Não sei também. 

 

Heloísa: Acho que é nomeação, eu acho que é isso, eu não consegui adiar. Eu nem fui atrás 

direito porque é, um colega meu disse que só tinha 3 meses, eles só adiavam por 3 meses eu 

pensei “Bom, não vai rolar”, então eu deixei quieto. E aí é assim, é... eu acho que, não que eu 

tenho me acostumado com essa forma intermitente, mas é é que... tem uma parte estrutural 

também que... não abre concurso né, não tem muito assim um incentivo para a gente estar em 

sala de aula é meio complicado né, eu eu eu tentei categoria O esse ano mas eu pensei eu não 

tenho coragem de ir para a sala de aula sem tomar vacina. E aí eu fui esperando assim, 

mandando alguns currículos e tal mas é isso. 

 

José: E em relação a como você monta suas aulas né, você produz o seu próprio material? E 

também quais são suas referências pedagógicas assim na hora que você pensa é... em montar a 

aula e você como professora também? 

 

Heloísa: Você diz agora no cursinho ou durante as aulas? 

 

José: Se for processos diferentes você pode falar dos dois. 
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Heloísa: Tá. Porque na na sala de aula até o ano passado a gente tinha que usar o material 

didático, inclusive, era uma escola pública mas eles cobravam muito uso de material didático 

né, eu inclusive tive que escolher material didático, então eu usava muito. Mas assim, como, 

quando a gente, quando eu planejava aula, principalmente no formato remoto, eu me sentia 

mais livre né, pra... eu trabalhava com as coisas da do do material que é um material bom, mas 

eu trazia outras outras referências assim porque... o livro didático ele... acho que por melhor 

que ele seja às vezes ele acaba partindo, não sei, acho que o que eu escolhi ele partia só do do 

do passado para o presente e eu gostava de fazer a coisa de partir do presente do que eles sabiam 

pro o passado. Então eu lembro que uma uma aula eu montei um PowerPoint pra falar de 

Tiradentes mas eu peguei do presente pro o passado assim, isso foi uma coisa que eu fiz e não 

tinha no é, no livro didático. No... no cursinho em 2015 quando eu entrei, era aquela coisa “Ai, 

tem que dar tanta matéria pra... pra pouco tempo de aula” e eram 4 professores de História 

assim, como é que a gente vai fazer isso. E... e no começo foi meio caótico assim eu lembro, 

porque eu já tinha montado uma aula sobre Grécia, e foi a primeira vez que eu entrei na sala de 

aula e foi foi bom assim, foi foi bem legal, mas com o tempo a gente foi meio que vendo como 

é que seria esse negócio de dar a matéria mas é... é... ter que dar esse conteúdo mas também 

não ficar só nele né, porque, por mais conteúdo que a gente dê... não é não era sobre isso assim, 

acho que eu fui aprendendo também dentro cursinho,  que o conteúdo não era tudo ali dentro 

né, era só uma parte do processo todo. E... eu acho que eu só fui conseguir me, é... me organizar 

melhor quando eu chamei alguns colegas professores que fizeram Unifesp comigo pra dar aula, 

e aí a gente fez um negócio do tipo “Vamo falar de escravidão”, a gente fez por tema né, por 

eixo temático, então “Ah, escravidão” então aí eu montava eu, eu usava muito um livro didático 

que eu uso até hoje que é de 2012, 2013, que é de uma professora que, uma professora da 

faculdade falava muito, e aí eu ganhei de uma amiga esses livros e tinha ali como referência, 

era uma das referências mas eu não lembro que mais que eu usava assim, se eu pegava coisa na 

internet e tal, mas eu tentava dar aula, e falava muito de História das mulheres, que era uma 

coisa que eu via que não tinha muito nos livros didáticos, que provavelmente os alunos não 

tinham tido no ensino médio tipo “Ah, tal mulher viveu nessa época e ela fez isso” né. “Tal 

outra mulher viveu em outra época e ela pensou nisso aqui”. É... e a História dos excluídos, 

então falar sobre ahm... escravidão mas não terminar, ela não terminou em 1888 né, o que 

aconteceu depois né, por aí vai assim. E aí com, e agora com o André a gente, eu eu uso esse 

esse livro didático que eu tenho tal mas eu uso algumas coisas que... é... de de de cursos que eu 
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fiz de de formação continuada assim, até pra, pra conhecer melhor melhor os estudantes assim, 

então, é... falar sobre as vezes, ahm... falar sobre História mas falar também, é é como é que eu 

posso dizer, fazer links com outras matérias, então é, ah tem tal autora Grada Quilomba que 

fala disso aqui e aí tem um outro que fala disso aqui assim tal, é... a gente ainda tá meio que 

aprendendo a dar aula junto assim, que o André ele já tem uma outra bagagem, já tá há muitos 

anos no estado né, então pra ele algumas coisas são mais... já já são mais assim é... ele já manja 

mais né. Eu fico meio “Ai, eu nunca dei aula de Egito, mas eu sei um pouco de de de Egito por 

conta de outra coisa, por conta do que é Magic Yoga, que é uma prática de meditação e que eles 

fazem há muito tempo lá, e isso é assim, ancestralidade e tal”, eu não tenho uns outros 

referenciais teóricos que eu acho que eu meio que tou construindo por conta de outras vivências 

em outros lugares assim, que a Magic Yoga eu conheci durante a pandemia, e tem muita coisa 

de de professores que eu conheci por conta de uma outra rede de educadores, e isso vai 

agregando assim na minha experiente. Acho que é isso. 

 

José: Tem alguma diferença que você vê entre a aula que você dá na escola e no cursinho? Você 

falou um pouco da questão do material né? Ah, outra dúvida que eu tenho mais pontual é quais 

livros didáticos você usa, que você falou que usa de uma autora que acho que uma professora 

da faculdade que citava. Que livros são esses? 

 

Heloísa: Eu tô com eles aqui inclusive. É esse aqui, esse aqui é antigo. É o “Novo Olhar 

História” da, é da FTD. Os bons que eu gosto são da FTD. É a Keila Grinberg, não sei se dá pra 

ler. 

 

José: Dá sim. 

 

Heloísa: Ela é uma das professoras que, uma professora lá a Malu falava bastante dela, da Keila 

Grinberg. E... o outro também é da FTD que é do Boulos, Alfredo Boulos “História & 

Sociedade & Cidadania”. É... as aulas eram diferentes sim, é... acho que porque eu achava que 

não dava pra fazer muito igual por conta do do livro didático que eu acho que engessava um 

pouco assim, em 2019 principalmente, quando eu tava na sala de aula assim. Quando, quando... 

agora eu lembrei que em 2015 eu também dei aula no no no Estado de Categoria O, e aí a aula 
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era mais parecida com o do cursinho. Eu era mais livre assim. É, no Estado eles me largaram 

mesmo assim, porque eu dava a 7ª aula, eu tava ajudando a professora de História que tinha 

entrado na greve, e aí a greve terminou e ela tinha várias milhões de aulas pra dar a mais, e eu 

tava lá pra ajudá-la dividir as aulas com ela. E aí eu eu lembro que uma vez eu fiz uma votação 

lá “Ah, vocês não querem ter aula disso? Então vocês querem ter aula do quê?”. E aí eu coloquei 

na lousa tudo tal assim, e eu era muito mais aberta, muito mais assim autêntica com eles, e eu 

sei, eu sinto que quando em 2019, eu larguei um pouco isso para tentar me enquadrar naquele 

esquema da escola, mas isso fez com que eu ficasse assim muito mal comigo mesma. Ai, os 

alunos cobravam muito “Quando é que a gente vai usar o livro? Não sei o quê”. Eu lembro que 

no começo eu tentava instigá-los, fazer muitas perguntas pra eles, mas depois eu vi que o apego 

ao livro era tão grande, que eu tive que eu acabei me rendendo também, por conta da distância 

geográfica eu ficava meio, assim, cansada mesmo às vezes de de tentar fazer alguma coisa 

diferente, embora eu eu tentasse assim, levar, já levei trecho de filme, já passei um filme todo 

com eles, envolvi Matemática, inclusive conversando com um professor de Matemática, então 

tentei fazer algumas coisas diferentes, mas eu eu acho que eu engessei um pouco mais durante 

2019, um pouco menos ano passado. Ano passado eu acho que eu me senti mais livre pra pra... 

trabalhei mais mas eu tive, eu consegui fazer fazer PowerPoint passar durante as aulas, fazer 

umas perguntas pra eles assim, instigar mais as as perguntas. Eu lembro que ano passado no 7º 

ano eu tava dando aula de Guerra de 100 Anos falando de Joana D’arc, e falei que ela foi 

queimada na fogueira por ser com, porque ela vestia roupas masculinas, aí as meninas já ficaram 

“Mas como assim!? Roupa masculina não podia usar naquela época!?”, e começou uma 

discussão entre gênero, sexualidade e religião. E Barueri é uma cidade onde tem o Museu da 

Bíblia, então ali eles são protestantes e católicos, e eu só mediei o negócio, deixei rolar até onde 

ia assim, foi muito bom aquilo. Então, apesar desse modelo remoto ser horrível, tiveram, acho 

que eu consegui me sentir mais livre, é, menos apegada ao livro didático. Principalmente no 7º 

ano que as crianças querem logo usar o livro didático, assim ficam, porque é caro pra eles o 

livro né, porque da FTD não deve ser nada barato, a gente recebe mas eles nem sei quanto é 

que é esse livro, então eu tinha essa coisa né, essa essa pressão dos pais que pressionavam a 

escola pressionavam a gente usar o livro. 

 

José:  Minha próxima pergunta você chegou a comentar um pouquinho sobre ela já, mas a 

diferença que a pandemia fez na sua prática docente né. Se puder falar também comparando até 

as aulas do cursinho né, que você falou “meus alunos eu não conheço eles pessoalmente”, eu 
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também passo por isso lá no cursinho do Lauzane, mas se puder falar um pouquinho sobre o 

cursinho antes, acho que é só na época do Allende que você pegou aula presencial se não me 

engano, e depois né,  como isso mudou sua prática em geral. 

 

Heloísa: Ai olha, no cursinho eu lembro que a preocupação que a gente tinha quando os alunos 

começavam a desaparecer né, quando o fenômeno começava a existir entre maio e junho, a 

evasão né, a gente ficava “ah, mas o que que a gente vai fazer, ah, muitos alunos não tão mais 

no ensino médio, então eles não têm mais a gratuidade”, aí tinha aquele rolê “então vamos ter 

um CNPJ para tentar ter gratuidade” né, uma discussão que eu não sei que pé tá hoje no 

Emancipa né. Mas a preocupação era como fazer com que esses alunos se mantivessem na 

escola, e acho que hoje quando eu entrei a preocupação, né, esse ano quando eu entrei a 

preocupação era como fazer para que eles fiquem na aula, não assim assistam toda ela, mas a 

questão da internet, do computador, mas aí eu fui percebendo que infelizmente eu não ia 

conseguir resolver essa questão. O que eu consegui fazer no começo foi fazer um questionário 

pra saber qual que era o perfil dos alunos com relação a isso, então, é... com quem que eles 

moravam, uma coisa meio questionário socioeconômico pra saber de internet, se tem wi-fi 

sempre, se usa o 3G, se tem computador, se usa o celular... umas coisas que eu fui entendendo 

quando eu dei aula ano passado, que o aluno virava “ai professora, mas é que eu divido meu 

celular com meu irmão, ou com minha família o computador”, então foram umas coisas que me 

vieram assim, vou perguntar isso pra saber como é que são esses alunos. E a gente tem assim, 

no começo a gente tinha mais alunos entrando na aula né, eu e o André a gente tenta manter as 

aulas, a gente faz segunda não no sábado também atendendo a pedido dos alunos que preferiam 

na segunda-feira, porque muitos trabalham e enfim, as vezes sábado a noite, enfim né. O final 

de semana ficava cansativo para eles, foi o que eu entendi, foi minha interpretação. Eles 

preferiram na segunda-feira. No começo a gente tinha mais gente, agora tem menos. Tem uma 

menina que sempre entra e os outros meio que rodam assim. A gente já chegou a ter umas 8, 9 

pessoas na sala junto com a gente. Hoje em dia tem menos é... e assim, com relação a escola eu 

lembro que como Barueri era muito longe pra mim, era muito cansativo né, chegar lá. Eu 

demorava 1 hora, 1 hora e meia pra chegar lá. 1 hora e meia, 1 hora e 15, 1 hora e 20 pra chegar 

lá, então eu já chegava cansada e eram 6 aulas pra dar. O que a pandemia fez foi que ficar em 

casa fez com que eu ficasse um pouco mais tranquila com relação a isso, só que eu não saia 

daqui de onde eu tô que é o meu quarto também, então eu dava aula no meu quarto, não saía 

daqui assim, trabalhava facilmente 12 horas e não, isso não é bom (risos), não me vanglorio, 
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não é mérito nenhum isso, era horrível também é... então tinha essa liberdade, tinha essa coisa 

de não ficar tão cansada, tão ansiosa, tão estressada, ao mesmo tempo em que a escola cobrou 

ainda mais da gente, eu digo porque eu vivi isso com outras professoras. Coisas absurdas assim, 

7 horas da noite cobrando coisas pra gente fazer e... é assim, eu eu não respondia ou respondia 

no outro dia, é... tentava não pedir coisas depois do horário porque era isso né, a gente tá em 

casa e o trabalho entrou na nossa casa e aí a gente... eu fiquei muito sem filtro assim. No começo 

eu achava que tinha que fazer e que tinha que dar conta de tudo, depois eu já tava no final do 

contrato, é isso também né, quando a gente é contratado a gente sabe que uma hora aquilo vai 

chegar ao fim, aí a gente tá aprendendo como é que é a cultura escolar daquela escola, então a 

gente já dá um jeito, já faz de outra forma, pensa “ai, não vou fazer isso agora, eu posso fazer 

isso depois, isso eu não preciso me preocupar”, mas é, era muito mais desgastante, muito mais 

estressante. A parte boa era continuar falando com os alunos, era tá em sala de aula com eles. 

Mas, tirando toda a outra parte que era a maioria né, que era não a maioria né, mas era uma 

outra parte que era a parte mais burocrática da coordenação, era muito mais cobrança do que 

do que antes. 

 

José: Mas na sua prática docente mesmo com sala de aula quais diferenças você enxergou assim 

a partir do ensino EAD? Ou não mudou? 

 

Heloísa: ah, olha... o 7º ano por exemplo, eles, eu acho que eles eram muito mais participativos 

em sala de aula né, porque querendo ou não é mais democrático do que né, todo mundo, todo 

mundo entre aspas ia pra escola né, naquela naquele momento né, assim os alunos tinham 

acesso à escola, tinha comida lá também né então, eles davam refeição. No remoto poucos 

alunos participavam, muitos entravam mas poucos participavam, era sempre uma questão com 

a internet, com o microfone, a câmera é... quem tinha condições conseguia participar. Tinham 

alunos que eram muito bons no ensino em sala presencial, mas que não conseguiram se adaptar, 

ou por outras questões emocionais começaram a ficar muito mal e ter um desempenho menor 

uma defasagem e... só que ao mesmo tempo eu, eu conseguia conversar mais com eles, porque 

a gente usava o Teams então tinha as aulas mas o meu chat, tipo o WhatsApp assim, era um 

chat  tipo WhatsApp, você conseguia conversar com ou formar grupos ou falar individual, eu 

sempre procurava os alunos né, porque a gente precisava também, mas é porque eu queria saber 

como é que eles estavam né, e teve uma aluna específica no 8º ano, ano passado que falou, que 
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ela era ótima aluna, muito boa aluna, em todas as matérias se eu não me engano assim, eu 

lembro de vê-la com uma camiseta da OBMEP que era Olimpíada de Matemática, mas ela era 

muito boa em História também assim, não tinha essa questão, e ela falou “professora eu não tô 

dando conta”, acho que ela tava entrando em depressão, ela tava assim, não conseguia 

acompanhar as aulas, não tava dando certo pra ela. E ela depois de muito tempo, depois de 

muito conversar com ela que eu consegui ganhar essa confiança com ela, e quando eu saí eu 

falei “olha Mirela, se você quiser eu vou deixar o meu celular, se você quiser você pode me 

chamar pra gente conversar”. E depois de muitos meses, depois que eu saí, depois de muitos 

meses ela veio conversar comigo. Então eu acho que no presencial eu tinha menos tempo pra 

fazer isso, acho que as minhas preocupações acabavam sendo outras, tanto porque eram muitos 

alunos, principalmente no 7º ano, no 8º ano menos alunos, mas era acho que era mais corrido, 

e no remoto eu conseguia ficar esse tempo conversando com eles, só que esse tempo era um 

tempo que é assim, doze horas na frente do computador, então eu vivia pro trabalho né, então 

tem, tiveram esses dois lados né, acho que se fosse presencial todo momento talvez eu não 

tivesse criado esse vínculo com eles, ou teria conseguido criar só que aí quebrado no final do 

ano passado porque eu saí né porque contrato terminou. 

 

José: Mas na questão do seu planejamento de aula você não vê muita diferença na aula que você 

planejava quando era presencial e o EAD, ou você vê que você mudou alguma coisa na maneira 

que você planejava a aula? Ou como você até dava sua aula?  

 

Heloísa: Ah, mudou porque eu não usava PowerPoint, por exemplo, no presencial. Eu usava 

muito mais o livro, ou então eu pegava alguns encaminhamentos do livro e levava discussões, 

textos pra eles discutirem, dividia eles em grupo, isso principalmente no começo do ano 

passado, quando eu comecei a pegar o jeito de dar aula, principalmente no 8º ano que era o 

segundo ano que eu dava aula, pensei “ai, ano passado eu fiz isso, esse eu vou fazer isso”, e as 

turmas eram menores, e era mais fácil então, eram 25 alunos por sala, então era mais fácil de 

conseguir conversar com eles. E aí, quando entrou pro remoto, eu comecei a usar muito 

PowerPoint. Acho que é uma coisa que talvez eu não fizesse hoje, com tantas outras tecnologias 

que têm agora eu acho que eu ficaria falando menos e deixaria eles falando mais. Mas era uma 

coisa que naquela época dava pra eu fazer. Porque no começo do ano passado, eu não tinha um 

computador tão bom como eu tenho agora, eu não conseguia dar aula para eles. Eu fiquei uns 
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4 meses só gravando aula pelo celular, mandando áudio, e era assim a comunicação, até porque 

a escola estava se adaptando também a essa forma, depois ela falou que todos os professores s 

tinham que gravar, não gravar aula, mas estarem em aula assim online no horário X, e aí eu 

pensei “bom, eu vou ter que comprar um computador, porque a escola só tinha um outro lá, 

XYZ que não, não ia conseguir dar aula com ele”, é, ele era diferente demais, não ia dar conta. 

E aí eu tive que comprar um computador, tive que me adaptar às aulas, e aí o que eu consegui 

fazer foi PowerPoint que era uma coisa que eu já entendia de fazer.  

 

José:  E só uma curiosidade, você falou que a história do Allende do CNPJ, o Allende cobrava 

mensalidade, como assim? Não entendi muito bem essa parte. 

 

Heloísa: Não, é porque teve uma época que a gente pensou em ter um CNPJ pra tentar a 

gratuidade pros alunos por eles serem alunos de cursinho sabe? 

 

José: Ah, do transporte público? 

 

Heloísa: Isso! Porque muitos evadiam porque não tinham mais como ir, não tinham, ou 

começavam a trabalhar, ou tinham, não tinham nem como pegar o transporte. Então a gente 

pensou ”vamos tentar, então vamos fazer um CNPJ, porque daí a gente coloca eles. Faz o 

cadastro lá na SP Trans pra eles terem tipo “ah, eu sou aluno de cursinho, e aí consigo essa 

gratuidade”, mas eu acho que não foi pra frente. 

 

José: Ah, é que eu tinha entendido que era gratuidade em relação ao cursinho em si, eu falei 

“nossa, será que eles cobram mensalidade?”, achei estranho. Mas prometo que eu tô 

encaminhando aí já pro final né. 

 

Heloísa: Ah, tudo bem.  
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José: E agora queria falar mais da relação sua com o Emancipa né. Primeiro, saber se você já 

participou de algum outro movimento social fora o Emancipa, você falou um pouco do 

movimento social lá da Unifesp mesmo, mas teve outros que você participou também? 

 

Heloísa: Movimento social não. Outro movimento social não. Hoje eu participo de uma rede de 

educadores que é a Rede de Educadores pra Paz, que daí é uma outra coisa que tem a ver com 

educação pra a paz no sentido de tratar de comunicação não-violenta, a galera falou “não é a 

paz da pomba branca, mas é ver as...” é meio o que a gente já faz no Emancipa assim, é 

conversar com o aluno a partir, a partir do que ele têm, do que ele sabe, e pensando nos 

problemas estruturais da sociedade, desigualdade, etc... mas é... fazendo isso em círculos na 

sala de aula, é até pra tentar trabalhar com os conflitos que existem da escola né, e não penalizar 

ou punir o aluno e sim fazer o que a gente chama que eles falam de justiça restaurativa, mas 

isso eu não sei se é um movimento social assim não sei, é mais um grupo de professores, é uma 

rede, eles chamam de rede né de educadores. Então talvez seja um movimento social também, 

acho que não deixa de ser, mas eles não se enquadram assim. 

 

José: Mas qual que é a origem dessa linha que eu nunca tinha ouvido falar, mas achei 

interessante. 

 

Heloísa: Essa rede é... eu não sei como como é que o pessoal teve contato. É que assim, é um 

professor de escola municipal, professor de artes que é o Samuel, e é... outros professores 

também da rede municipal de São Paulo, tem a Andreia que ela é psicóloga, e ela já trabalhou 

num lugar que eles trabalhavam com justiça restaurativa né, da justiça mesmo da galera do 

Direito de, ao invés de, sei lá o jovem lá é preso, vai lá para a antiga para a Fundação Casa e ao 

invés de sei lá, ele ser punido, continuar cumprindo pena, ele tem essa oportunidade quando 

eles vão pra liberdade assistida em alguns lugares de ter esse outro método aí de, da justiça 

restaurativa, de pensar sobre o que ele fez, e às vezes até conversar com a vítima, e é isso é 

meio, foi meio que pego, eu tô contando de uma forma muito né, muito é... 

 

José: Resumida. 
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Heloísa: É, muito geral assim. É... eles pegaram esse conceito de... porque é um conflito que 

tem ali né, e levaram isso pra sala de aula. Eles usam a Jay Pranis que já trabalha com círculos, 

ela pensa nos círculos da justiça restaurativa mas como levar isso pra sala de aula, e existem 

outros autores também que pensam nessa educação pra paz, é... e é uma metodologia assim, ela 

é bem... ela é bem assim é... eles falam de psicologia positiva, mas não é naquele sentido coach, 

a ideia não é falar que o problema está com aluno, o problema é você e individualizar o 

problema, é pensar o conflito, porque na escola existem alunos de diferentes faixas sociais ou 

então por um conflito de questões de gênero ou enfim... racismo, mas pensar nisso e fazer com 

que os alunos se tornem agentes ali dentro né, pensando na sala de aula né. E não é nada imposto 

assim, você leva e pergunta se eles aceitam né, se eles querem tratar de determinado assunto, a 

ideia é que eles se tornem autônomos, é parecido com a ideia do Emancipa assim, é de tornar 

um indivíduo autônomo e responsável né, e de criar responsabilidade né, de conseguir ver 

quando erra, mas também perceber que nem todo erro é causado porque ele é uma pessoa ruim, 

e sim porque existe toda uma estrutura que faz com que a gente às vezes comenta os erros né, 

enfim. É mais ou menos por aí assim, eu expliquei de uma forma bem sucinta. 

 

José: Acho bem legal, até vou dar uma procurada depois. 

 

Heloísa: Posso te mandar umas coisas também inclusive. 

 

José: Maravilha, pode mandar, por favor. Como você conheceu a Rede Emancipa? Como foi 

seu primeiro contato com a rede? 

 

Heloísa: Foi com uma colega da Letras da Unifesp, ela falou que já tava dando aula lá acho que 

era de Português/Gramática ou era espanhol não sei, e ela falou “ah, eu tô dando aula” porque 

eu falei para ela “tô procurando um lugar pra dar aula, um cursinho e tal” e aí ela falou “ah, tem 

a Rede Emancipa”, e aí eu acabei indo para o Allende porque eu não conhecia outros cursinhos, 

e ela morava em Santana né, eu costumava já andar pela zona norte por conta de Guarulhos né, 
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no Armênia ali e tal, então era uma região que eu já tava meio que familiarizada, e foi assim, 

foi por conta dela. 

 

José: Essa amiga sua dava aula no Allende mesmo? 

 

Heloísa: Dava, dava aula lá. 

 

José: Tá legal. Qual que é a tua relação com o Emancipa e com os outros cursinhos populares 

da rede assim, você chega a ter algum contato com outros cursinhos? Com a rede como um 

todo? Você falou que fez parte da coordenação por um tempo, como foi sua relação com a rede? 

 

Heloísa: Ah, era... era pontual assim, muitas vezes era mais pontual. As vezes a gente tava 

muito mais focado no cursinho, na grade e tal, a gente acabava se juntando mais quando tinha 

formação de professores, mas quando teve eu ainda era professora, não não era coordenadora, 

mas era... a gente se juntava mais no dia, nos dias da da USP né, pra planejar, ou então quando 

teve uma vez em 2018 que a gente plane... 2018? Ou 2017? Acho que 2017. Que a gente 

planejou é... um.... uma formação de professores num sábado lá no... acho que era um cursinho 

do Grajaú que agora me fugiu o nome, o... Herzog. Então teve, teve um tempo ali de várias, 

vários coordenadores de outros cursinhos pra pensar um formato dessa dessa formação que foi 

foi bem bacana é... mas eu pelo que eu me lembro era uma coisa assim mais pontual, hoje em 

dia eu tô, eu tô bem afastada assim, eu voltei e acabei indo para o Taboão acho que por conta 

do da questão do ensino remoto. Eu tenho contato porque eu continuei as amizades né, no 

Allende eu eu continuo amiga de pessoas que na verdade não... é tem uma pessoa que ainda tá 

lá que é a Cibele que ela é, acho que ela é coordenadora. É... mas a Renata e a Malu que eram, 

eu chamo de minhas coordenadoras, que eram as coordenadoras na época que eu entrei elas não 

não tão mais no cursinho. O Rafael também que inclusive tá na Áustria. É... enfim, são... eu eu 

conheço as pessoas que que tão lá há mais tempo, a Vanuzia e tal, a galera mais nova... é, a 

galera mais nova na verdade alguns já foram os meus alunos né, o próprio Alexandre né, a Laís 

que agora eu tenho contato porque ela também tá lá no Mirna assim, a gente acabou se 

reencontrando, mas a maioria do pessoal né assim eu não conheço assim, eu eu eu fiquei mais 

por dentro ano passado porque eu fiz aquele curso Periferia e Pandemias que daí eu fui vendo 
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as caras novas, algumas pessoas que eu já conhecia, Lê que é do Grajaú que acho que fez uma 

apresentação ano passado do cursinho pra nesse nesse curso que teve, ela falou acho que do 

cursinho ou ela... eu não lembro direito o que ela fez. Mas eu... foi assim então, eu vi o quanto 

que ele tinha se expandido, eu tava totalmente por fora de tudo isso assim, tava só lidando com 

a escola. 

 

José: Aliás se eu não me engano essa formação do Grajaú foi meu primeiro contato com a rede 

inclusive, foi... 

 

Heloísa: Ah, é acho que foi 2017 não foi?  

 

José: Eu acho que foi 18, não sei se era Grajaú, eu lembro que era zona leste, não lembro se 

era... não, acho que eu tô falando besteira, eu acho que eu fui em 2018 minha primeira... meu 

primeiro contato acho que não foi no Grajaú não, foi outro lugar, nem lembro onde era, mas 

acho que era na linha vermelha se eu não me engano. 

 

Heloísa: Acho que em 2018 eu nem tava mais. Eu lembro que teve uma formação em fevereiro 

é... acho que era 2017 lá no Grajaú, uma escola bem perto do metrô inclusive. 

 

José: Ah, então acho que foi outra então, foi 2017 mesmo porque eu fui entrar, fui conhecer a 

rede 2018. E por que você escolheu dar aula de maneira voluntário? Você falou que era uma 

coisa que você tava procurando lá na Unifesp, foi pra pegar aquela experiência de dar aula? 

Teve outros motivos? Como foi essa tomada de decisão? 

 

Heloísa: Ah, eu acho que foi mais naquela época foi, como eu não conhecia ainda essa essa 

coisa de cursinho popular, na época foi pra ter experiência de sala de aula, tipo eu queria saber 

como é que era pra ver se era aquilo mesmo que eu queria fazer da vida. E... mas aí depois que 

eu entrei eu percebi que que que não era só aquilo assim, que  tinha essa parte também que pra 

mim era muito legal de dar aula, mas eu ficava lá, eu comecei a ficar o dia todo, eu me envolvia 
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nas outras atividades, nos círculos e inclusive teve uma vez que teve (risos), uma não, acho que 

uma das primeiras reuniões assim que eu fui entendendo então que era um cursinho popular né 

que eu não era voluntária né, era mais uma professora ativista né, era outra coisa ali. E eu ficava 

brava, porque tinha professores que vinham e iam embora e no meio do caminho falavam que 

não iam mais, era uma rotatividade que tinha no Allende, e eu externalizei uma vez isso pra pra 

pras coordenadoras, e também pros professores de maneira geral porque era uma reunião em 

conjunto. E... eu lembro que eu eu fiz isso de uma forma muito assim espontânea assim. Eu 

lembro que a Renata depois falou “nossa, isso foi, foi bom você ter falado isso” né, tipo “gostei 

de você por isso” assim, porque ela era uma pessoa chata né, no sentido de de que ah... se eu tô 

lá né, eu entendi que tinha que que ser algo... se você tá lá pra ser voluntário você você um dia 

vai outro não vai, acha que tá fazendo filantropia, e aí ali não era isso, ali era era construir 

mesmo né o cursinho, eu senti mais isso quando eu passei pra coordenação porque eu ficava 

responsável pela grade, e era um sentimento de que se eu não, eu não fizer essa grade, não 

conversar, não contatar os professores o sábado não acontece né, tipo... tudo bem, os alunos 

vão tá lá, mas precisa ter essa estrutura, essa organização, e era uma responsabilidade muito 

grande assim. Mas no começo foi pra isso, foi pra pegar experiência, depois que eu peguei que 

eram várias outras coisas envolvidas. 

 

José: Entendi. E hoje em dia você tá realizando algum tipo de formação continuada ou extra? 

Você falou também do grupo aí dos professores pela paz, fora isso você tem feito alguma 

formação extra tanto em relação à docência quanto politicamente hoje em dia? 

 

Heloísa: É... a gente tem no no grupo de educadores pela paz um grupo de estudos sobre justiça 

restaurativa na sala de aula, então é meio... não é bem um curso, é mais um grupo de estudos 

mesmo, a gente cada é... um sábado no mês a gente se reúne, a gente lê um texto previamente, 

discute, faz aquela coisa duas pessoas ficam responsáveis pelo texto e tal, e também em outro 

sábado no mês a gente tem um encontro da rede né, que é para falar como que a gente tá. Que 

é isso na na rede é... eu me encontrei na rede de educadores porque em 2019 eu tava lá em 

Barueri, mal, muito mal, pensando “não é isso que eu quero fazer da minha vida, acho que não 

é dar aula, não tá dando certo”... tava muito mal assim, saúde mental ó, péssima (risos). E aí é... 

eu eu queria isso, eu queria ter essas, eu queria professores com quem eu pudesse conversar, e 

aí eu descobri o encontro USP-Escola, não sei se você já ouviu falar, que é um encontro que 



209 
 

 

acontece duas vezes no ano, em janeiro e em julho. Eles tão fazendo também agora no remoto 

webnário, eles tão fazendo webnário, e aí esse encontro USP-Escola, dentro tem vários cursos, 

tem curso voltado pra professor de matemática, de português, e tem esses que são mais gerais 

assim, então o primeiro contato que eu tive foi era... acho que... não era educação para a paz, 

era cultura de paz é... é espaços, como criar espaços de fala e escuta dentro da sala de aula, que 

era desse núcleo que é o Nelson Mandela que organizou esse curso né, durante 5 dias. E depois 

teve um outro que também era sobre práticas transdisciplinares dentro da sala de aula 

envolvendo também a cultura de paz, e aí pra pensar no como que a gente é violento, como é 

que a gente reproduz essa violência, essa violência não vem só de fora, enfim, várias várias 

coisas é... e aí foi durante o curso em julho de 2019 que eu me senti assim, me senti menos mal 

comigo mesma por conta da escola, porque eu achava que eu tava fazendo tudo errado, não era 

aquilo que eu tinha que tá fazendo, tava odiando as minhas aulas, e no curso eu meio que me 

encontrei assim, e aí eu acabei decidindo participar da rede porque é isso, eu precisava de uma 

rede, não não conseguia ficar sozinha, se eu ficasse sozinha eu ia parar de dar aula, e eu acho 

que eu ia parar de dar aula, então assim, eu precisava ter alguma rede, precisava de apoio de 

outras pessoas né, e aprender a pedir ajuda também né, que é outra coisa. Mas... eu nem sei qual 

que era a sua pergunta (risos). 

 

José: (risos) Era em relação a isso né, de cursos que você faz né, de formação continuada ou 

extra hoje em dia. 

 

Heloísa: É, eu acho que é isso, tem esses dois grupos assim, que é meio que a gente se encontra 

pra saber como é que a gente tá, mas assim não é só pra isso né, a gente também tem uma parte 

de ler algum texto, ah, ler o Aílton Krenak, ou alguma professora deu uma aula muito legal de 

sobre povos indígenas, é... relações étnico raciais e aí ela traz pra gente pra pra saber como é 

que ela tá fazendo essa educação pra paz dentro da da sala de aula sabe, como é que ela já faz 

isso. 

 

José: Você comentou, chegou aqui hoje os dois dele (mostro os livro Ideias Para Adiar o Fim 

do Mundo e A Vida Não É Útil do Aílton Krenak) 
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Heloísa: Ah, que ótimo! 

 

José: Vou ler também, tô bem empolgado. E última pergunta, prometo. Em relação ao Emancipa 

e a estrutura dele né, se a rede contribui para a sua formação de alguma maneira e como. 

 

Heloísa: Ah, contribuiu muito assim, demais assim. Acho que a primeira é a política, assim, já 

tinha começado um pouco lá na Unifesp mas essa questão de entender que não é voluntário é 

ativista, é até no sentido de sei lá, eu não consegui tomar a vacina ainda né, mas eu sou 

professora de cursinho né, então o quanto que a gente é invisível e o quanto que a gente é 

importante ao mesmo tempo é... é... a própria relação com o aluno assim de é... de não achar 

que só eu detenho o... não só, não tanto o saber, mas o poder que eu tenho que manjar muito 

pra poder dar aula assim. Não, eu preciso saber o que que os meus alunos sabem, eu preciso 

compartilhar, reconhecê-los e compartilhar isso, e acho que eu aprendi, eu ainda tô aprendendo 

com o cursinho assim a fazer um negócio em conjunto, e não só achar que eu tenho que fazer 

tudo sozinho, acho que é mais nesse sentido, principalmente nesse sentido. 

 

José: Entendi. Thaís brigadão, desculpa aí que passou um pouco no tempo lá da uma hora que 

eu tinha falado, mas foi ótimo suas falas, vai me ajudar demais no trabalho né. Eu ainda não 

tenho modelinho do do documento pra te mandar né, pra você falar o nome que você quer que 

ponha no trabalho e também só pra deixar claro lá que tudo bem falar sobre a entrevista, mas 

assim que eu tiver eu te mando pelo WhatsApp e a gente vai se falando, tudo bem? 

 

Heloísa: Tá bom, beleza. 

 

José: E se puder mandar também aquilo que você falou do dos professores pela paz, educadores 

pela paz pode tô bem interessado se puder mandar... 

 

Heloísa: Pode deixar que eu te mando. 
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José: Beleza. 

 

Heloísa: Valeu, prazer viu. 

 

José: Imagina, o prazer foi meu, tchau tchau. 

 

Heloísa: Tchau tchau. 

 

 


