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APRESENTAÇAO

Não lemos todos um mesmo texto da mesma maneira. 
Há leituras respeitosas, analíticas, leituras para ouvir as 
palavras e as frases, leituras para reescrever, imaginar, 

sonhar, leituras narcisistas em que se procura a si 
mesmo, leituras mágicas em que seres e sentimentos 

inesperados se materializam e saltam diante de 
nossos olhos espantados (MORAIS, 1996, p.13)

Escritas Reflexivas: Concepções, Ideias e Pensamentos não é um 
desses livros escritos com base em artigos de doze a quinze páginas, 
opulento de teorias, metodicamente formado por uma pesquisa 
construída ou em construção. Nele, os textos são reflexivos, apresentando 
apontamentos que encorajam o leitor a refletir cada escrita.

Os diversos autores que compõem Escritas Reflexivas foram 
desafiados a escrever um artigo em poucas laudas, dialogando 
apenas com um teórico. O objetivo é teorizar suas concepções, 
ideias e pensamentos a partir de um texto curto, porém, reflexivo, 
instigante e questionador.

Intitulado de Escritas Reflexivas por se tratar de escritos que 
moverão o leitor a refletir a partir de hipóteses, princípios, ideias e 
conceitos, redigidos por doutores, mestres, especialistas e graduandos 
que registraram seus conhecimentos a partir de um raciocínio que 
engloba temáticas diversificadas na atualidade.

Este livro integra uma série de escritos de nomes respeitáveis 
na academia pública do Brasil e exterior. Encontram-se nele artigos de 
diversos campi universitários, tais como Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca/RJ, Instituto Superior de 
Ciências da Educação da Huíla/ ISCED-HUÍLA/Angola, Universidad 
de Ciências Médicas de La Habana em Cuba, Universidade do Estado 
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do Rio de Janeiro, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade 
Estadual do Piauí, Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita 
Filho (UNESP), Jaboticabal/SP, Universidade Federal da Paraíba, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

Os textos foram escritos por profissionais de várias áreas do 
conhecimento, a saber: Biólogo (a), Enfermeiro (a), Historiador (a), 
Letrólogo (a), Matemático (a), Pedagogo (a) e Psicólogo (a).

A cada escrita expressamos reflexões, diálogos, questionamen-
tos que possibilitarão o leitor a compreender a importância de ler es-
critas reflexivas impulsionadoras.

Luiz Eduardo Paulino da Silva
Organizador
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PREFACIO

O convite de Luiz Eduardo em meio a essa pandemia me alegra. 
Apesar de todo isolamento social e da angústia e perante tanta dor no 
Brasil e no mundo, esse grupo de pesquisadores (a) do Brasil, África 
e Cuba, se propõe a pensar e refletir sobre educação. E o que ainda 
representa esse novo fazer pedagógico em pleno século XXI.

Em suas ESCRITAS REFLEXIVAS, como bem diz o organizador, 
são desafiados a PENSAR! Como afirma Luiz Eduardo “a partir de um 
texto curto, porém, reflexivo, instigante e questionador”.

O autor reúne nessa obra profissionais de diferentes formações, 
a saber, Biólogo (a), Enfermeiro (a), Historiador (a), Letrólogo (a), 
Matemático (a), Pedagogo (a) e Psicólogo (a).

Logo, no artigo de abertura, em coautoria com Manuel Rosa 
da Silva Neto, nosso organizador parte da categoria gramsciana do 
inventário. Quando se indagou sobre “o desejo de conhecer”.  A si 
próprios, aos alunos, à escola!

Como afirma Gramsci: conhece-te a ti mesmo – faça o seu inventário.

Ao longo das páginas do livro, vamos conhecendo o inventário 
de seus/as autores/as através de reflexão, dúvidas e esperanças...

Mônica Maria nos trará a questão da humildade, a mais 
sóbria das virtudes. Até que ponto nos meios acadêmicos e nossos 
Programas de Pós fomos cada vez mais nos distanciando de práticas 
mais humana e solidarias? 

 Jorge Luiz irá se deter na importância da LIBERDADE como 
ato pedagógico. Contra todo tipo de fundamentalismo que sufoca a 
sociedade e cristaliza a escola e seus profissionais. 
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Não poderia faltar nos tempos que vivemos um texto que 
contemplasse a presença ou ausência das crianças negras na escola. 
E como se dá esse seu convívio de forma democrática ou marcado 
pelo ocultamento das práticas racistas.

Assim, Joice Ribeiro nos brinda com a menina preta na 
educação infantil.

O que se observa à medida que avançamos em nova leitura é a 
reafirmação dos espaços escolares enquanto elementos da sociedade 
determinantes na construção de uma sociedade mais justa e generosa. 

Portanto, devemos parabenizar o organizador e o conjunto de 
autores/as pela coragem de publicarem texto reflexivos, que visam 
a questionar, incomodar e não apenas cumprir os moldes atuais 
reprodutivistas que assolam nossas universidades.

Livre pensamento... Vida inteligente...

Mais do que pontuar no currículo Lattes! Nessa longa listagem 
de análises nos surpreendemos com os diversos olhares sobre a 
educação sob diferentes perspectivas.

Dessa forma, encontramos um rico diálogo, em que os sujeitos, 
autores/as, se revelam.

Nesse contexto, a obra ESCRITAS REFLEXIVAS: concepções, 
pensamento e ideias, de Luiz Eduardo Paulino da Silva apresenta eixos 
variados que desvelam o cotidiano escolar. Tratar-se de um esforço 
intelectual onde se relacionam diferentes contextos, no espaço e 
no tempo. Logo, pensar o presente, projetando o futuro, através de 
discussões filosóficas e pedagógicas.

Entre sonhos, como nos lembra Francineide Batista e desafio, 
nos traz personagens para buscar respostas as suas inquietações. 
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Como sobreviver a essa pandemia? Em um tempo tecnológico, 
virtual, em que muito dos nossos alunos ainda se encontram excluídos 
do acesso à internet.

Na tessitura de seus textos, os diferentes artigos apresentam 
as narrativas dos/as autores/as. E nos surpreende mais perto do 
final, mais uma vez com o fôlego do nosso organizador, com mais 
uma reflexão, dessa vez em coautoria com Efigênia Maria Dias Costa, 
intitulada - Reflexão sobre a Ecopedagogia: um diálogo acadêmico. 

No presente livro também vamos encontrar reflexão, sobre a 
legislação educacional, como no texto de Cristiane do Nascimento 
Martins e Josilene Rodrigues da Silva acerca da lei n 11947 (16 de 
junho de 2009), que se refere à distribuição da merenda escola, em 
caráter excepcional.

Mais uma vez, o que se observa é que a pandemia do 
Coronavírus (Covid-19) retoma antigas questões e reacendem as 
mesmas feridas do abandono da nossa população e da desigualdade 
social. Nos inquietando e provocando sobre qual o nosso papel como 
educadores e afinal, qual a função nos dias de hoje, da escola pública?

 Ao fim e ao cabo, desse breve prefácio parabenizo ao organizador 
e seus autores (as) por nos convidar a pensar junto a complexidade 
desses tempos marcados pela complexidade. 

Assim, convido a todos que conheçam essa obra, deixando 
aberto o diálogo para tantas outras narrativas e reflexões.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2020.
Professora: Lia Faria
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A partir da leitura do livro O desejo de ensinar e a arte de aprender, 
de Rubem Alves, iniciamos um diálogo no tocante à pessoa humana, a 
começar pela curiosidade de aprender, conhecer e descobrir as coisas 
que, embora sejam naturais em nós seres humanos, por vezes nos 
vemos privados de refletir acerca delas com maior profundidade.

Existe uma fase de nossas vidas em que desejamos ter mais 
conhecimento? Alves (2009) diz que “todos os homens enquanto 
crianças têm por natureza desejo de conhecer’’, concordando 
implicitamente com aquilo que Aristóteles afirmou quando disse que 
“todos os homens têm, por natureza, um desejo de conhecer”.

A partir deste pensamento, entendemos que Alves (2009) 
assegura que nós adultos já fomos deformados, e somente as 
crianças têm o desejo de conhecimento que surge da curiosidade, 
questionamento e dos porquês, condições que foram extraídos dos 
adultos na escola.

Por meio da concepção de Alves (2009), iniciamos um diálogo 
sobre algumas questões que submergem na escola, nas crianças 
e a respeito da curiosidade. Com esta leitura desejamos instigar o 
leitor um pensamento reflexivo de questionamentos que priorizamos 
durante a discussão.

Quando crianças tivemos a oportunidade de conhecer o que 
almejávamos?

As crianças se interessam pelas fantasias, histórias, fábulas, 
contos, narrações e tudo que encanta. As crianças não têm obrigações 
nem dimensão do que venha ser o tempo. A inexperiência somada 
à curiosidade estimula a criação e aumenta as dúvidas. A busca do 
compreender é o que causa prazer na criança.

O mundo imaginário de uma criança, para além de refúgio, torna-
se futuramente uma fortaleza de recordações é deste local que a criança 
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tira suas experiências magníficas para encontrar respostas complexas 
do que venha a enfrentar em sua jornada no percurso da vida.

Muitas crianças são privadas de fortalecer e enriquecer seu 
intelecto, não por falta de curiosidade, criatividade ou inteligência, mas, 
pelas circunstâncias nas quais elas nasceram, e das oportunidades 
de conhecimento e condições de qualidade de vida que possuem. 
Inúmeras crianças não terão oportunidade de sonhar, pois serão 
forjadas e condicionadas a ter uma vida adulta precocemente, 
perdendo pelo caminho as possíveis chaves (para o imaginário) das 
portas que o mundo possa lhe proporcionar.

Alves (2009) nos revela que o mundo das crianças é imenso! 
Sua curiosidade não se limita a quatro paredes da sala de aula, nem 
tampouco às condições sociais, familiares, que vivem; a criança 
transporta uma curiosidade natural, e a escola priva a criança  de 
despertar esse dom que traz consigo, por meio do autoritarismo sem 
levar em consideração a curiosidade infantil.

Nessa perspectiva discorremos: A escola nos possibilitou as 
respostas dos porquês? Quando crianças somos apresentados a um 
ambiente cheio de coleguinhas e regras. É na escola que as crianças 
são forjadas a entender como se aplicam as letras, as palavras, as 
frases, os números e compreender as figuras. Pouco se descobre, 
porém, dos porquês de aprender tudo isto. As exigências e ansiedades 
de uma sociedade e do sistema educacional voraz não permitem à 
criança fantasiar ou imaginar (correlacionar) os porquês de tudo que 
é visto em sala de aula e na sociedade, pois o ato de memorizar 
automaticamente induz a criança reduzir o poder criativo.

Quando o poder criativo da criança é prejudicado ela perde aos 
poucos o seu chamado investigativo; ela tende a perder sua essência 
e terá dificuldade de descobrir acerca do que terá afinidade no futuro. 
Eu, Luiz Eduardo, sou pedagogo; Manuel Rosa é biólogo; estudamos 
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temáticas distintas no doutorado, entretanto, quando decidimos dialogar 
sobre o “desejo de conhecer” partimos de uma leitura precisa que 
Rubem Alves faz acerca de como as crianças perdem a curiosidade 
ao adentrar na escola e serem submetidas apenas ao que o professor 
deseja ensinar, sem levar em consideração o que elas desejam aprender.

A nossa conversa daria um artigo de quinze páginas se não 
fossemos desafiados a escrever um texto breve e utilizarmos uma 
única autoria, a qual decidimos por dialogar com Rubem Alves, que 
em nossa percepção necessita ser mais teorizado academicamente. 
A partir deste autor, refletimos então que a escola de fato nos impôs 
um “cale a boca menino (a)”.

O ambiente escolar é o lócus onde as crianças devem/deveriam 
alargar as asas para voar mais longe, ou terão as asas arrancadas, isto 
depende dos mediadores (professores) que farão parte de sua educação 
por alguns anos. O mediador que possuir vocação para exercer sua 
função tem a capacidade de estimular as asas da imaginação na 
criança, desenvolvendo técnicas e métodos que amplificam o espírito 
investigativo, encorajando-as a pensarem e buscarem respostas.

Entretanto, um mediador forjado pelas exigências do sistema 
educacional e sem vocação para mediar tal ensinamento, será um 
indivíduo que retirará a criatividade à medida que desinteressa as 
perguntas e respostas da criança que o indaga. O fato de privar 
uma mente em construção será suficiente para impedir que pense e 
consiga caminhar sozinha intelectualmente.

Alves (2009) diz que a escola em si não pensa na criança como 
um ser humano de carne e osso, que é curiosa, que busca alegria, que 
gosta de brincar, que tem perguntas as quais não são respondidas, 
e muitas vezes que é silenciada pelo professor que ao perceber a 
indagação ou questionamento da criança, ordena a sentar-se, calar-
se, se não ficará de castigo.
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A maioria dos professores não pergunta às crianças, além 
dos conteúdos ensinado o que eles gostariam de aprender, o que 
gostariam de indagar, o que gostariam de fazer numa aula de sexta-
feira, por exemplo. Eu Luiz Eduardo, lembro-me de uma turma de 
5º ano que lecionei em uma escola Municipal; certa vez solicitei as 
crianças a escreverem uma redação sobre a merenda escolar, como 
gostariam que fosse a merenda, e o que poderia melhorar no lanche, 
dentre outros questionamentos.

Eu sabia que não podia fazer muita coisa, mas estava instigando 
a curiosidade das crianças. Lembro que ao receber os textos fiquei 
surpreso com as indagações dos pequeninos, que redigiram belos 
escritos, os quais expressavam que gostariam que na merenda incluísse 
saladas de frutas, iogurte, sopas de legumes, sanduiche natural, etc.

Após fazer a leitura de alguns textos e comentar sobre eles 
no departamento dos professores, a notícia velozmente chegou à 
secretaria de educação, e logo fui convidado para uma breve conversa 
sobre os textos das crianças. Pronunciei-me então a respeito; estava 
apenas instigando a curiosidade das crianças a fazer uma redação da 
qual saíram belíssimos escritos.

A secretaria declarou que me convidou para ter conhecimento do 
que as crianças falavam em seus textos. Na outra semana o cardápio 
da merenda foi alterado, mesmo por pouco tempo aqueles textos 
escritos por crianças surtiram algum efeito e algumas declararam, 
“professor depois de nossas redações a merenda melhorou”, embora 
após algumas semanas o cardápio anterior retornasse.

Não é o anseio de a escola aperfeiçoar nas crianças o seu desejo 
de conhecimento. O sistema educacional vem de raízes elitistas, de um 
sistema político em que a criança não é escutada, não é ouvida e tão 
pouco compreendida em seu convívio coletivo e individual. Penso que o 
desejo da escola é deformar seus alunos como descreve Alves (2009).
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O nosso diálogo está por concluir-se, mas, ainda temos duas 
questões a discorrermos, dessa vez de forma mais direta: A escola nos 
deformou? Alves (2009).

A escola sempre forjou e moldou seus alunos de acordo com 
a exigência da realidade e necessidade local na qual a criança está 
inserida. A escola forma as crianças seguindo a mesma linha de 
raciocínio de quando as primeiras academias foram instituídas, além 
de fornecer um sistema tradicional, não provocando curiosidade para 
o meio social do qual a criança faz parte.

A escola deve direcionar voos, não os privar. Toda criança deve 
ser assistida e apoiada quando busca conhecer o desconhecido, 
mesmo que a escola não tenha suporte para amplificar este 
pensamento, deve ao menos moldar o raciocínio construtivo, caso 
contrário a inocência que trouxe o questionamento será destruída e o 
senso crítico se perderá no caminho da jornada escolar.

Se atentarmos para os avanços tecnológicos e comodidade que 
as mais diversas ciências tomaram, isso é vertiginosamente superior ao 
ambiente escolar. Por mais que se traga aparato tecnológico para facilitar 
o trabalho mediador, não existem utensílios ou métodos que instiguem 
as crianças a despertarem o senso investigativo, sensibilidade capaz 
de encantar e estimular o aprendizado. O ambiente escolar ainda é 
obsoleto perante as melhorias e adaptações encontradas pelo mundo.

Não acreditamos que a escola nos deformou, mas entendemos 
que nos impossibilitou de viver o mundo da fantasia, das brincadeiras 
e das experiências investigativas que promovesse quando crianças a 
responder nossas curiosidades.

Percebemos que a escola com toda sua estrutura impede a 
criança de dar cambalhota, mas impõe brincadeiras de círculo sem 
que a mesma tenha o interesse nesta atividade. Inibe a criança de 
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dormir em sala de aula, porém, obriga-a a sentar-se numa cadeira e 
ouvir o professor por algumas horas e nada ser introduzido, apenas o 
cansaço mental. Rememoro um acontecimento com um aluno do 4º 
ano do Ensino fundamental.

Nas segundas-feiras ele trabalhava na feira livre da cidade; o 
menino acordava às 5 da manhã, e transportava uma carroça com 
feira para a casa das pessoas, em média por cada feira recebia dois 
ou três reais. O menino ficava na feira até meio dia, chegava na escola 
por volta de uma hora e trinta minutos, cansado, com sono e às 
vezes faminto. Por várias ocasiões, levei-o à cantina e pedia para as 
merendeiras servir um lanche ao garoto. Declaro que me sentia alegre 
por vê-lo saciado por alguns minutos.

Quando voltava para a sala, o cansaço era tanto, que não 
acompanhava os conteúdos de classe gramatical que estava exposto 
ao quadro negro. Ele se retirava para o final da sala, deitava-se e 
dormia por alguns minutos.

Os coleguinhas reclamavam e diziam: ‘’Professor! “Fulaninho está 
dormindo na aula”. Eu replicava: ‘’ele está cansado, precisa descansar’’. 
Algum tempo depois ele acordava, saíamos para o intervalo, pois era 
hora da merenda. Retornando do intervalo, ele começava as atividades, 
a partir de então, percebia que a produção daquele aluno estava melhor 
até mais do que muitos que não dormiram na sala.

Não foi fácil obter a compreensão das crianças, de 
alguns professores e da gestão escolar sobre o descanso que a 
criança necessitava nas segundas-feiras. Algum tempo depois 
compreenderam enfim, e o aluno foi aprovado; se ele aprendeu? 
Com certeza. Não sei por onde anda atualmente, mas, acredito que 
nunca se esqueceu daqueles momentos de cansaço dos quais podia 
descansar mesmo que fosse ao chão da sala.
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Não existem alunos incapazes de compreender, existe um 
sistema que não pensa no sujeito como gente, e sim, como máquina, 
impondo normas, regras, sem levar em consideração sentimentos, 
espiritualidade, afetividade, respeito, sem perceber as desigualdades 
sociais, que existem no ambiente escolar. Para muitos seria melhor 
que o aluno regressasse para seu lar, e no dia seguinte retornasse 
com os responsáveis. A escola não deve privar o aluno, tampouco 
deformar, mas, instigar a curiosidade, aquilo que ele gostaria de fazer, 
até mesmo dormir por alguns minutos.

Concluiremos o diálogo, com o seguinte questionamento: A 
escola nos ensinou aquilo que queríamos aprender? A escola é limitada 
quando se trata de ensinar tudo que uma criança gostaria de aprender. 
Não é tarefa fácil estimular e ao mesmo tempo instigar a curiosidade 
de uma única criança, quem dera de dezenas delas. Entretanto, a 
escola deve desenvolver na criança o entusiasmo e alacridade nas 
descobertas das perguntas que as mesmas elaboram. É auspicioso 
questionarmos se a escola nos ensinou o que gostaríamos de ter 
aprendido, pois, a escola silenciou em muitas ocasiões se negando 
a ensinar o que desejávamos ter conhecimento, mas o que não 
tínhamos interesse de decorar a escola nos fez suportar, sem levar 
em consideração o nosso aprendizado.

Quando criança, qual o seu desejo de conhecimento que a 
escola impossibilitou?
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Inicio esta reflexão questionando se o mal é convidativo para 
as pessoas de hoje. Na verdade, quem fascina é o amor é o gesto de 
sorrir. Pensemos em um grande exemplo, São Francisco, com vinte 
anos transformou o mundo, inverteu os ideais de sua época.

Também hoje temos muitos exemplos maravilhosos. Há casos 
de médicos e profissionais já estabelecidos que deixaram suas 
atividades muito lucrativas para irem a zonas miseráveis, onde se 
morre de fome. Essas histórias, porém, não são conhecidos, os jornais 
não escrevem sobre os missionários que dedicaram suas vidas aos 
pobres infelizmente, esses acontecimentos não viram notícias.

Cabe citar aqui um ditado chinês “Faz mais barulho uma árvore 
que cai na floresta, do que uma que cresce”, ou seja, fazem mais 
barulho os males e os homicídios, as coisas más, do que as obras boas. 
Uma pessoa pode viver toda uma vida dedicando-se ao próximo com 
generosidade, mas não há ninguém que fale ou escreva a respeito dela. 
É verdade que não fazemos o bem para que seja divulgado, mas falar 
disso dá exemplo. A vida dos que se dedicam ao bem é preciosa para 
nos ensinar a viver, pois mesmo diante dos sofrimentos permanecem 
sorridentes e alegres, ainda que estejam nas mãos dos algozes.

Assim, a verdadeira humildade do coração, a mestra de todas 
as virtudes, mais do que exteriorizada, é, sobretudo sentida e vivida. 
De fato, temos que sempre nos mostrarmos humildes, mas não com 
aquela falsa humildade que apenas leva ao desencorajamento, ao 
abatimento e ao desespero. Se for preciso ter paciência para suportar 
as misérias dos outros, mais paciência ainda é precisa para aprender 
a suportar-nos a nós mesmos.

Humildade vem do Latim “humus” que significa “filhos da 
terra”, ao analisarmos esta frase, encontramos material suficiente para 
apreender sobre a humildade. No entanto, essa qualidade está cada 
vez mais difícil de ser encontrada em quem nos cerca e, algumas 
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vezes, em nós mesmos. Por alguma razão, a humildade é vista como 
algo negativo, quase sempre relacionada à pobreza ou à falta de 
ambição. Por isso, muitos acreditam ser uma virtude fraca, que deve 
ser abandonada no caminho em direção à riqueza e à prosperidade.

Porém o verdadeiro significado de humildade nada tem a ver 
com isso. Ser humilde não é ser pobre ou carente de conhecimento, 
ser humilde é saber que se vive num mundo muito grande e que 
ninguém é melhor do que ninguém. É ajudar as outras pessoas, 
sem esperar algo em troca e sempre estar preparado para ser luz no 
caminho daqueles que precisam.

Sem humildade, não há virtude que possa existir numa alma. 
Possua embora todas as virtudes, fugiriam todas ao lhe fugir a humildade.

 A humildade tem duplo fundamento: a verdade e a justiça: a 
verdade, faz que conheçamos a nós mesmos tais quais somos; a justiça, 
que nos inclina a tratar-nos em conformidade com esse conhecimento.

A humildade faz que tenhamos consciência clara de que os 
nossos talentos e virtudes, tanto naturais como na ordem da graça, 
pertencem a Deus, porque da sua plenitude, todos recebemos. Tudo 
o que é bom vem de Deus; a deficiência e o pecado, esses, sim, 
são nossos. Humildade é reconhecer que valemos pouco – nada -, 
e ao mesmo tempo sabermo-nos “portadores de essências divinas 
de um valor inestimável”.

Tomás de Aquino (2012) atualizou o pensamento aristotélico 
afirmando que “A humildade é o primeiro degrau para sabedoria”. 
Ser humilde é reconhecer-se dependente diante de Deus, é saber-se 
pobre, limitado diante do Senhor. O humilde tem diante de si a sua 
própria verdade: é pobre, é indigente, mas infinitamente agraciado e 
amado por Deus. Por isso, o humilde é livre e, porque livre, manso. 
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Normalmente existe um engano comum em associar humildade 
a uma história de pobreza, miséria ou perdas e até mesmo confundi-la 
com aparência maltrapilha e descuidada. Quando a pessoa diz que veio 
de uma origem humilde na realidade ela diz que veio de uma origem 
pobre e não humilde. Pobres podem ser orgulhosos e ricos podem ser 
humildes, pois diferente do que algumas religiões pregam humildade 
não é patrimônio exclusivo de nenhuma faixa socioeconômica.

Penso ser bem enganoso a ideia de se apartar de um 
determinado mundo de coisas a pretexto de ser diferente e humilde. A 
humildade como a entendo pode estar presente em qualquer contexto 
ou condição de vida porque ela não é uma bolha fechada que não 
se mistura por medo de se manchar, ela está onde quiser e puder 
estar. A ideia de criar uma comunidade de pessoas humildes já é em 
si arrogante pois concebe pessoas privilegiadas em relação a outras 
que precisam ser ajudadas.

Esta capacidade de aceitação e de tolerância dos aspectos mais 
vulneráveis e dolorosos da nossa personalidade, sem os afastarmos 
por recurso à repressão, dissociação ou projeção, implica a existência 
de algum grau de maturidade psicológica que também nos vai 
permitir estabelecer relações interpessoais sustentadas sobretudo na 
compreensão em vez de ser no julgamento e na crítica.

A tranquilidade que a humildade proporciona ao assegurar 
o indivíduo da sua identidade, na qual estão integradas as suas 
forças e as suas limitações, incrementa definitivamente a qualidade 
dos seus relacionamentos.

O indivíduo com humildade consegue aceitar 
que, em certos momentos da sua vida, necessita de ser cuidado e é 
capaz solicitar e de receber esse cuidado por parte do outro sem se 
sentir rebaixado e humilhado.
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Em contrapartida, as pessoas que durante o seu processo de 
crescimento vivenciaram situações de carência e de dependência em 
que se sentiram humilhadas e desconsideradas, poderão ter 
mais dificuldade em aceitar o receber do outro na medida em que 
a sua autoestima está sustentada na capacidade de completa 
autossuficiência e de independência. E é aqui que humildade 
e humilhação se confundem, impedindo o processo de troca, 
fundamental à vida, através do dar e receber.

Transformar humilhação em humildade é o caminho que permite 
resgatar o prazer não só de dar, mas também de receber, enriquecendo 
as trocas humanas e permitindo o acesso a um sentimento essencial: a 
gratidão.  Gratidão, não só por estas trocas relacionais que nos permitem 
sair de uma posição de “orgulhosamente sós” para uma vivência de 
colaboração, solidariedade e afetos, mas também por tudo aquilo que 
a vida nos pode proporcionar em termos de prazer e de aprendizagem.

 Na humildade está inerente a consciência da limitação do 
nosso saber e a disponibilidade permanente para aprender, com todas 
as pessoas, independentemente do seu grau de instrução, idade, 
profissão ou extrato social, respeitando diferentes pontos de vista.

Na humildade existe a consciência da finitude e de como tudo é 
efémero e transitório, pelo que as conquistas e os sucessos não passam 
de situações momentâneas e as condições de superioridade (instrução, 
conhecimento, extrato social) não devem ser usadas com arrogância 
para rebaixar o outro ou para gerar uma atitude de autoengrandecimento.

Em tempos atuais, humildade é mostrar sua vulnerabilidade, que 
nem tudo está sempre tão bem assim, é sinal de inteligência, unindo 
os indivíduos ao contrário do orgulho. Sendo humilde e ajudando os 
demais, a chance de um dia você ser ajudado passa a ser maior, pois 
se lembre de que todos nós precisamos de algum tipo de ajuda em 
algum momento da vida.
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Não queira estar sempre certo, apenas os tolos estão sempre 
corretos, os sábios procuram estar atentos a novos conhecimentos, 
aceite críticas e não fique melindrado com elas.
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Aprendi com uma professora de português do ginásio, ainda 
no começo da década de 1970, que importante na vida é seguir a 
gramática do pensar, dizer e fazer preferencialmente “com”, ao invés 
de “sobre” ou “para”.

Entendi o significado desta lição somente muito tempo mais 
tarde. A intenção é provocar, discutir e refletir com outros. Como não 
poderia deixar de fazer, vou começar falando sobre o assunto que me 
impregna até os ossos, com o qual me ocupo mais do que profissão. E 
que me perdoem meus amores, mas eu confesso que pela educação 
como possibilidade sou profundamente apaixonado.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, estabelece 
que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Sempre considerei 
que a Constituição Federal, especialmente a que continua em vigor 
e que chamamos de Constituição Cidadã, pelo modo zeloso com 
que nossos representantes a fizeram para garantir nossos direitos 
fundamentais, é uma espécie de promessa que nós brasileiros 
fizemos a nós mesmos e para as gerações que virão.

Sem dúvida, são grandes e bem intencionadas as promessas 
que fizemos. Neste sentido, há muito que realizar, especialmente no 
campo da educação básica, mas também pela educação universitária. 
Não há dúvida que “nunca antes na história deste país” houve tantos 
e tão expressivos investimentos na educação superior, entre o ano de 
promulgação da constituição federal brasileira, em 1988 e 2015/2016.

A produção científica qualificada ganhou projeção e 
reconhecimento internacional. A extensão, que consolida o papel 
social da universidade junto das comunidades brasileiras, foi 
responsável por importantes estratégias de solução de problemas 
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sociais, econômicos, e ambientais em vários Estados brasileiros. As 
condições estão constitucionalmente postas para consolidar a luta por 
qualidade social e pela continuidade da construção da igualdade no 
respeito a diversidade humana em nosso Brasil.

Infelizmente, em contextos políticos e administrativos atuais 
– federais, estaduais e municipais - os investimentos necessários 
para garantir o avanço da transformação e desenvolvimento social 
e econômico do nosso país através da relação estratégica entre a 
formação de cidadãos conscientes – o ENSINO –, a produção do 
conhecimento inovador e transformador – a PESQUISA –, e a divulgação 
e aplicação do ensino formativo e da produção de novos conhecimentos 
de todas as áreas na sociedade brasileira – a EXTENSÃO – perdeu 
seus espaços e seu reconhecimento.

Governos locais, regionais e nacionais, tipicamente 
fundamentalistas no campo político, conservadores e determinativos, 
não somente não reconhecem a importância da formação e do ensino 
escolar (em todos os níveis) mas os restringem através de atitudes 
administrativas impositivas e conservadoras focadas unicamente na 
produção e no crescimento econômico.

Esta realidade do tempo presente no Brasil, me faz lembrar do 
Nó Górdio, como um estímulo não somente subjetivo, mas objetivo, 
da relação entre a educação em todos os níveis, escolares e não 
escolares, com o verdadeiro desenvolvimento de uma sociedade 
brasileira igualitária, justa e de cidadãos livres, realizados e felizes.

Consta que, no século VIII antes do início da era cristã, um rei da 
Frígia, uma região na atual Turquia, na Ásia Menor, morreu sem deixar 
herdeiro para sucedê-lo no trono. O oráculo do templo dedicado a 
Zeus foi consultado e profetizou que o próximo rei chegaria à capital 
Hierápolis com sua família numa carroça puxada por duas parelhas 
de bois. A profecia foi cumprida por um camponês chamado Górdio.



36

s u m á r i o

Coroado rei, Górdio, para não esquecer sua origem humilde, 
mandou que amarrassem a carroça que o trouxe à capital, às colunas 
do templo de Zeus. Isto foi feito com um nó impossível de desatar. 
Quando o rei camponês morreu, seu filho Midas assumiu o trono. 
Expandiu o império da Frígia como resultado de uma espantosa 
sucessão de vitórias.

Talvez por isso se associe seu nome à lenda do rei que trans-
formava em ouro tudo o que tocava. Midas reinou por muito tempo e 
morreu sem deixar herdeiro. O oráculo do templo de Zeus novamente foi 
consultado e profetizou que quem desatasse o nó feito por Górdio, para 
amarrar a carroça as colunas do templo, seria o novo rei e conquistaria 
imensos e ricos territórios a começar por toda a Ásia Menor.

Passaram-se quase cinco séculos sem que ninguém conseguis-
se desatar o nó. O rei da Macedônia, Alexandre (o Grande) em viagem 
de conquista pela Frígia soube da história e, intrigado pelo feito de Gór-
dio, foi até o templo de Zeus. Contam que observou introspecto durante 
algum tempo o nó e então, subitamente, desembainhou sua espada e o 
cortou. Depois disso, Alexandre, em menos de dez anos, conquistou um 
imenso império, tornando-se senhor não somente de toda a Ásia Menor, 
mas de vastos territórios que se estenderam até a Índia.

É desta história da mitologia grega que nos vem a expressão 
“cortar o nó Górdio”, ou seja, resolver um problema complexo e 
aparentemente insolúvel de forma simples e eficiente. O relato sobre 
Górdio, que pode ser associado como arquétipo a vários aspectos 
de nossas vidas cotidianas, serve muito bem para refletir sobre o 
problema aparentemente crônico da educação brasileira atual. Um 
dos mais graves problemas da educação no Brasil é sem dúvida a 
baixa correspondência entre os resultados esperados pela sociedade 
e os recursos aplicados.
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Desde a promulgação da Constituição Cidadã em 1988, os 
orçamentos dos governos federal, estaduais e municipais, até os anos 
2015/2016, destinaram volumes crescentes de recursos financeiros 
para a educação. Isto colocou, naquele período, o Brasil bem próximo 
das metas fixadas pela UNESCO como adequadas para investimentos 
neste campo. Contudo, nos últimos anos, por outro lado, continuamos 
com os índices associados à qualidade da educação muito próximos 
aos piores alcançados pelos países mais pobres do mundo.

Qual é o Nó Górdio da educação brasileira na atualidade? 
Como será possível desatá-lo? Que políticas de Estado e que 
ações de governo poderão cortar este nó? – São perguntas que 
necessariamente se apresentam quando se toca na questão 
problemática da educação em nosso país. Com certeza o problema 
é bem mais complexo do que as poucas reflexões que podem caber 
nestas páginas escritas. Caso contrário, o volume de pesquisas, 
publicações, relatórios, experiências e os profusos (… e não raros 
confusos!) discursos já teriam produzido resultados mais visíveis.

Há problemas relacionados à base social que a educação deve 
atender. Há problemas de concepção e de metodologia na execução 
das políticas educacionais no Brasil. Há problemas na formação de 
professores e na relação entre os diferentes níveis da rede escolar 
brasileira, principalmente entre a universidade (lugar por excelência 
de formação e de pesquisa) e a educação básica. Paulo Freire, o 
internacionalmente reconhecido pedagogo brasileiro, afirmava que 
“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo, educo e me educo.” (FREIRE, 1997, P. 36)

Sem dúvida, enquanto a educação brasileira (abordada, 
administrada e prejudicada por políticas fundamentalistas conservadoras 
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em governos do presente) reproduzir o modelo ultrapassado que reduz 
as práticas escolares – em todos os níveis – a mera transmissão de 
informações, o Nó Górdio vai continuar esperando que o desatem. Ninguém 
educa, mesmo que o faça na melhor das intenções, quando somente 
passa a matéria ou transmite o conteúdo. As informações, associadas ao 
campo próprio do conhecimento de cada disciplina, devem ser a matéria-
prima com a qual o educador e os educandos trabalham nos espaços 
escolares e fora deles. Uma prática que, considerando os bons e longos 
anos que passamos na escola (ou que deveríamos passar!), poderia nos 
ajudar a contribuir de forma mais criativa e produtiva para a solução dos 
problemas coletivos que temos e que, com certeza, teremos no futuro.

É bem provável que a solução socialmente necessária para 
a questão da educação no Brasil não advenha de uma nova e 
complexa teoria, ou da aplicação de novidades metodológicas, mas 
da valorização dos sujeitos envolvidos nos processos educacionais, 
especialmente nos espaços escolares. A nação (leia-se, nós os 
brasileiros!) precisa reconhecer que não há futuro sem infância e 
juventude protegida (alimentada e saudável), educada (informada 
e formada) e amada (reconhecida em valor e dignidade). Precisa 
reconhecer também, que a ocupação profissional com a educação 
não se faz com improvisos. Professores educadores devem ser 
preparados por instituições universitárias sérias e responsáveis, 
estimulados por perspectivas de realização profissional e pessoal 
que passam necessariamente por retribuição financeira digna.

Não creio que nenhum herói sozinho, como Alexandre o Grande, 
‘um Mito’, possa resolver o problema da educação no Brasil. Deposito 
minha fé na reflexão, discussão e ação coletivas. Em cidadãos que 
reconhecem que somente sujeitos educados são verdadeiramente 
livres. Capazes de reconhecer a si próprios em valor e dignidade, e, 
em o fazendo, reconhecer valor e dignidade em todos os demais seres 
humanos. Há garantia maior de futuro do que esta? Há possibilidade 
maior de felicidade individual e coletiva do que esta?
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Há um ditado africano que diz que é preciso toda uma 
aldeia para criar uma criança. Essa é uma ideia poderosa 
da responsabilidade da sociedade pela criação e pelo 
desenvolvimento de toda e qualquer criança. No entanto, nos 
países em desenvolvimento e em muitas regiões africanas de 
onde provém o ditado, as crianças pequenas têm sido muito 
negligenciadas. As consequências para a sociedade como 
um todo são graves aumentos da exclusão, perpetuando-se a 
pobreza. (CARVALHO, p. 82, 2012)

Este texto intitulado: A menina preta na educação infantil, tem 
como objetivo provocar para uma reflexão necessária com o intuito 
de conscientização das práticas educacionais desenvolvidas dentro 
das instituições de educação infantil, tendo como centralidade 
a representatividade da menina preta dentro desses espaços, 
sobre orientação da tríade: [identidade – representatividade – 
invisibilidade da menina preta], as reflexões apresentadas tem 
como finalidade reduzir os impactos da falta de representatividade 
das meninas pretas dentro dos espaços escolares, principalmente 
na primeira etapa da educação básica (educação infantil). Nesta 
perspectiva, busco articular questionamentos e posicionamentos no 
intuito de conscientizar sobre a existência do racismo institucional 
dentro das instituições educacionais, legitimados pelo currículo 
predominantemente eurocêntrico das escolas brasileira.

As instituições de educação infantil devem possuir uma ação 
intencional e planejada de socialização das crianças de 0 a 5 
anos. O fato de as crianças ingressarem cada vez mais cedo 
e permanecerem por mais tempo nessas instituições aumenta 
a responsabilidade e o compromisso com o desenvolvimento 
integral, portanto, com uma visão ampla de educação. Essas 
instituições contribuem para a construção da identidade 
das crianças e cumprem papel socializador ao possibilitar o 
desenvolvimento infantil entre os pares e diferentes adultos, ao 
partilhar cuidados com as famílias, ao ampliar conhecimentos, 
colocados à disposição das crianças. (CARVALHO, p. 90, 2012)
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O sistema educacional brasileiro passa constantemente por 
mudanças/atualizações. A presença do negro dentro dos espaços 
de educação formal é um direito assegurado efetivamente a partir da 
Constituição de 1988, mas esse direito não representou a aceitação 
das crianças pretas dentro desses espaços. A influência eugênica e 
eurocêntrica dos currículos engessados, fez e faz com que a repre-
sentatividade da criança preta seja invisibilizada e consequentemen-
te a formulação negligente quanto ao respeito e valorização da iden-
tidade e cultura africana e afro-brasileira nos contextos educacionais.

As desigualdades inerentes a cor da pele da população 
preta estão diretamente relacionada ao racismo estrutural. Como é 
observado no Brasil, sobre a diáspora preta, existe uma segregação 
relacionada a cor da pele, sendo quando mais claro o tom da pele, 
mais privilégios existes, uma (pseudo)blindagem. Nesta mesma linha, 
a segregação relacionada ao gênero feminino (fortemente influída 
sobre a figura da menina preta), também está presente nos espaços 
de educação formal, paira sobre elas o estereótipo de inferioridade.

Quando temos como sujeitos de estudos a menina preta na 
educação infantil, a discussão emergente versa sobre a construção da 
identidade (autoestima) dessas meninas. A educação infantil é a primeira 
etapa da educação básica, representa o primeiro acesso à educação 
formal, consequentemente exerce um papel fundamental no processo de 
construção integral das crianças. A criança nessa etapa absorve todas as 
informações e instruções do meio, dentro da escola a menina preta tem 
a sua imagem identitária invisibilizada, consequentemente, tem o seu 
direito a educação de qualidade que respeite as suas especificidades 
culturais negligenciadas em todas as esferas de representação.

Busquei textos que me trouxessem uma visão fidedigna da 
menina preta dentro da escola de educação infantil. Não consegui 
encontrar nada que refletisse a realidade vivenciada dentro das 
escolas. Percebi que para começar estudar a menina preta, teria que 
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remeter a minha experiência de vida, reviver memorais e contar a 
minha História e acima de tudo trazer argumentos sólidos para que 
possa ser repensado a negligência de tratamento que ocorre com 
essas meninas pretas. Para que ocorra essa discussão irei fazer 
alguns levantamentos de cenas que ocorrerão durante a minha 
infância e algumas cenas observadas durante os estágios que 
desenvolvi durante a graduação em minha cidade Sinop (MT).

O professor dificilmente trabalha com a autoestima da menina 
preta, pois ela foge dos padrões considerados pela sociedade como 
belo, assim acabam rotulando-as como feias. A menina preta ao iniciar o 
seu percurso escolar, desde o início não se reconhece naquele espaço, 
ela não está representada nas paredes da escola, a referência para 
diferenciar feminino e masculino, são desenhos de crianças brancas, 
com cabelos amarelos ou pretos, de bochechas rosadas (padrão 
europeu), a figura do negro está associada a sujeira, à maldade, cor 
simbólica que se faz presente nos textos. Esse estereótipo fica evidente 
nos gestos de afetividade protagonizados pelos professores.

Se o atendimento tem que ser igual para todos independente 
de raça, por que a menina preta não está representada nas paredes 
da escola?

O primeiro erro que ocorre na educação infantil, é o professor 
definir que sua prática tem que ser estéticas, equívoco que não contribui 
em nada para a formação da criança. Existe a resistência em representar 
a menina preta, a cor marrom das cartolinas e do E.V.A. normalmente 
servem para fazer tronco de arvores ou representar a terra, é a cor que 
mais sobra no material das escolas, o professor tem a recusa pela cor 
(racismo estrutural). Essa recusa em utilizar a cor para representar a 
menina preta, pode ser definido também como racismo institucional.

Assim, nos questionamos: o porquê da recusa do professor 
com a cor da nossa pele?
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A resposta é que o preconceito já está enraizado na sociedade, 
e está presente dentro da escola, representado por meio das atitudes e 
falas dos professores e demais profissionais da educação. Ao renegar 
os tons de marrom, o professor influência a criança a não gostar 
também, afinal, ela apreende por meio do exemplo.

A menina preta, se acostuma a ver padrões de beleza europeu 
desde a sua iniciação na escola, como ela vai se aceitar se a sociedade 
não a aceita? Como ela vai se sentir valorizada se a sociedade não a 
valoriza? Como ela vai se identificar com o seu grupo étnico se a sociedade 
não a identifica? Existe muitas meninas pretas que não se reconhecem ao 
ver a sua imagem refletida no espelho, negam o seu grupo étnico, negam 
a sua identidade pela forte influência eugênica da nossa sociedade.

A menina preta é taxada de diferente, pois o seu cabelo é 
diferente, sua pele é diferente, seus traços fenotípicos são diferentes, 
e ela desde pequena luta por atenção, por afeto, carinho, por respeito.

A menina preta fantasia com os contos de fadas, pois são as 
principais histórias contadas para elas, mas quais são as princesas 
presentes nessas histórias? Chapeuzinho Vermelho, A Bela adormeci-
da, Branca de Neve, Ariel entre outras que tem por características prin-
cipais: cabelos lisos, peles rosadas, traços finos. Onde a menina preta 
se reconhece nessas histórias? Quantas princesas pretas são apre-
sentas para as meninas pretas durante o ano? Quantas meninas pretas 
fazem o papel de princesa nas representações dentro da escola?

Os contos de fadas são representados pelos finais felizes, onde 
a sua maioria termina com a frase “e foram felizes para sempre”. O 
conto de fadas permite ao narrador fazer alterações, mas essas 
prerrogativas dificilmente ocorrem com relação a tonalidade da pele 
dos personagens, fato que comprova o enraizamento da hegemonia 
branca dentro das escolas.
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Uma pergunta que podemos fazer é, onde estão os personagens 
negros dentro dos contos de fadas?

O Brasil e o brasileiro constituem-se como uma nação racista, 
vivemos sobre a utopia da democracia racial, mas a realidade é 
representada por desigualdades – a exclusão da menina preta/pobre/
periférica. Considerando a construção identitária da população 
brasileira, temos uma nação plural, mas porque existe uma 
marginalização com relação a cor da pele “preta”?

Desde pequena, eu aprendi a renegar o meu cabelo, não 
conseguia enxergar ele bonito, não conseguia me sentir bonita com 
ele, recordo-me de ficar horas penteando o cabelo para tentar fazer 
com que ele ficasse liso, pois cabelo bonito era liso, longo e sem 
volume, foi na minha infância que aprendi a negar o meu grupo étnico. 
Na minha infância a sociedade me fez acreditar que eu era feia e que 
meus pares também eram, sentimento que perdurou por muitos anos.

Por ser preta, por vivenciar diversos casos de racismo e 
discriminação racial, afirmo que a menina preta não se identifica 
com os personagens apresentados para ela por meio das histórias. 
Ao conceituar a representação identitária não podemos dissociar da 
prática, pois ambos contribuem concomitantemente para a construção 
da identidade da menina preta, é preciso descontruir estereótipos e 
lutar contra o racismo e a discriminação dentro das escolas.

Apesar do consenso e do discurso, há muito ainda a fazer, e os 
resultados dependerão do grau de mobilização, sensibilização 
e empenho da sociedade brasileira para reverter o abandono de 
parcela das crianças na primeira infância. É tempo de iniciar um 
movimento que cuide de toda e qualquer criança, não deixando 
nenhuma para trás. (CARVALHO, p. 82, 2012)

Documentar a trajetória das meninas pretas dentro da educação 
infantil, requer um olhar sensível, principalmente por que a maioria delas 
aprende desde cedo silenciar-se diante dos ataques da sociedade, 
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é evidente que precisa ter investimento para a transformação das 
estratégias educacionais com o intuito de combater o racismo e o 
preconceito racial dentro das escolas. Tendo como comparativo os 
fatos apresentados, as práticas educacionais estão centradas em 
lógicas sociais e raciais que envolvem o processo de escolarização, 
sendo assim estão envolvidos em pensamentos e ações que 
camuflam o racismo nas escolas principalmente na educação infantil, 
tendo como protagonista desses episódios, a menina preta. Dentro 
das escolas o racismo e o preconceito racial são negados e o que 
plaina é o mito da existência de uma democracia racial.
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“A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza 
com outra nenhuma.” (COUTO, 2007, p. 9). É assim na guerra 
em Moçambique, relatado por Mia Couto em seu romance Terra 
Sonâmbula (2007); e tem sido assim no contexto da pandemia. 
Permito-me a comparação, da “terra que sonha” (com o fim da guerra), 
com a humanidade que sonha (com o fim da pandemia). Sonhos são 
fundamentais para alimentar a imensa vontade de uma vida bem vivida, 
pois, alentam a alma humana e resgata o homem da “morte”.

Na metáfora de uma terra sonâmbula, em que a morte do sonho 
a deixa viúva e triste, trago as reflexões de tantas mortes reais e an-
gústias, causadas pela pandemia da Civid-19. Lágrimas que inundam 
faces conhecidas e desconhecidas, sofrimentos físicos e psíquicos. Ao 
que comparado a guerra, não deixa de ter suas consonâncias. Essa, 
onde seus sobreviventes “Vão para lá de nenhuma parte, dando o vin-
do por não ido, à espera do adiante. [...] na ilusão de, mais além, haver 
um refúgio tranquilo” (COUTO, 2007, p. 9), em muito se assemelha ao 
que acontece com sonhos que insistem em permanecer vivos.

Mesmo que no momento, a sensação seja a de que o tempo 
não passa, fica sempre a expectativa de dias melhores. E a espera 
do adiante precisa continuar viva, e pode ser em forma de extinção de 
um vírus, ou na espera de uma vacina que venha a sanar o cansaço 
que jaz nesse limbo de todas as partes. Na pandemia, todos estão em 
guerra. Alguns, na linha de frente, outros não. E todos com chances de 
serem atingidos, sejam em questões sociais, de saúde, econômicas; 
mas, todos querem, mesmo sendo atingidos, sobreviver.

Na guerra, segundo Couto (2007), também é possível sonhar. Mas, 
como descrito na estória da “terra que sonambulava”, (metáfora utilizada 
pelo autor para falar de esperança no pós guerra de Moçambique), as 
condições de permanência e sobrevivência é atravessada por imensos 
sofrimentos e os “caminheiros” harmonizam-se sempre “com a estrada, 
murchos e desesperançados.” (COUTO, 2007, p. 10).
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Não teria outra consonância aqui, entre os “caminheiros 
murchos e desesperançados” da guerra, sobrevivendo de sonhos, no 
renascer da esperança em meio as cinzas dos corpos carbonizados, 
e os entristecidos da pandemia? Enterramos nossos mortos, em 
algumas ocasiões, igual aos personagens da estória que sepultavam 
os “corpos diminuídos e limpos pelas chamas” (COUTO, 2007), 
numa vala única. Sem tempo para despedidas e delongas. Ou muitas 
vezes, com choros contidos de longe, vendo seus entes queridos indo 
embora, sem entender a rapidez e perversidade da morte.

Na guerra, como na pandemia, a morte ronda as pessoas, e 
nunca se está em lugar seguro. De certo, que tem aqueles que passam 
por suas sombras e não descansam, apenas repousam alguns dias 
em leitos de hospitais, e voltam felizes, agradecidos e aplaudidos 
por terem vencido a batalha. São guerreiros, que munidos de sonhos 
e esperanças, conseguem se erguer e voltar a convivialidade da 
família, ou a solidão de seu isolamento pessoal e social. A solidão, 
da pandemia, é marco do distanciamento físico entre as pessoas; e 
o que impera é o não: não pode, não deve, não arrisque, não seja 
imprudente, não coloque em apuros quem você ama... Cada um monta 
a sua barricada e se protege a “ferro e fogo”, fugindo das pessoas, 
com rostos semicobertos, e com sorrisos ou lágrimas nos olhos. Os 
afetos mais próximos ficam suspensos até segunda ordem.

Dizem que no amor e na guerra vale tudo. Agora, creio eu, que 
pode ser acrescido: na pandemia também. É estranho ver pessoas 
negarem abraços e apertos de mãos. Mas, com um inimigo invisível, é 
melhor se precaver. Nunca se sabe quando ele vai atacar, e as vezes 
dos abraços mais afetuosos, ou das mãos mais calorosas, pode se 
disparar um gatilho de morte. Nesse caso, mais vale a negação do 
afeto, do que o risco de ser afetado pelo vírus. Então, a distância e a 
negação é amor e cuidado com o outro.



49

s u m á r i o

  Pensar no outro, proteger o outro, amar o outro, e mesmo 
assim ter que ficar distante. São expressões corriqueiras que ouvimos 
quase que diariamente. Uma inversão, que demonstra a força do 
momento pandêmico atual. Os amores achegados ficam adiados 
para depois. E passa-se a viver a expectativa desse depois, igual ao 
personagem “Muidinga” de Couto (2007), que vivia a espera de seus 
pais, de ser resgatado do seu mundo de abandono, depois que a 
terra voltasse a sonhar.

A angústia da separação agora se apega aos afetos e a 
responsabilidade. Eu te amo, por isso estou longe de ti! Eu te quero bem, 
melhor não ir te ver! O número de pessoas nas reuniões prazerosas 
da vida, diminuíram, e os encontros viraram risco de transmissão em 
massa, por isso, precisam ser evitados. Restam agora, o trabalho 
remoto e a cinza triste dos domingos solitários; cada um, sonhando 
com o amanhã, sonhando com o pós pandemia, na esperança de 
voltar a compartilhar a alegria dos reencontros. De repente o mundo 
ficou deserto, mesmo inundado de pessoas.

Alguns se arriscam, saem, banham-se nas águas salgadas do 
mar dos sonhos, riem com sorrisos soterrados em panos coloridos, 
passeiam nas praças e bares bebendo pequenos goles de medos 
diários, viajam na intenção de descansar de seus tédios, mas o vírus 
não para. Ele continua rodeando as pessoas com sua cara sarcástica, 
de quem não quer ir embora. Não cansa de arrancar lágrimas, presa 
pela angústia, assombra a população, faz alguns crentes e outros 
descrentes da catástrofe que ele pode causar.

O vírus tem o mesmo poder de fogo da guerra. Ele separa, mata, 
causa dores, angústias, choros, sofrimentos, medos, e mesmo fazendo 
barricadas para se proteger, você não consegue identificar de qual 
lado vem o bombardeio. Ele é sutil, e quando ataca pode apenas ferir 
de leve ou pode matar. Nunca se sabe o que vai acontecer. A incerteza 
é uma característica que deixa as pessoas ainda mais precavidas. E o 
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campo de batalha é uma zona perigosa e sem precedentes. Aprender 
a se proteger passou a ser a tônica do momento, disseminada por 
todos os meios de comunicação.

Diante de um contexto precário e nebuloso, surgem alguns 
questionamentos: que expectativas nutrir diante de tal cenário? Como 
sonhar? Como esperançar? São indagações pertinentes e constantes 
que devem permear a vida de milhares de pessoas combalidas por 
esse mundo, ora pandêmico, que devora sonhos e dilacera corações. 
Algum dia a pandemia acaba, e o que restará, então, senão as cinzas 
desse momento? As probabilidades de uma “volta a vida”, que jamais 
será a mesma, desperta o mundo dos sonhos e leva a pensamentos 
positivos. Esperançar passou a ser a palavra de ordem, e cultivar os 
afetos, mesmo que à distância, revigora o corpo e alenta a alma. E por 
que não, pensar em juntar as dores e reconstruir novas histórias?

Foi isso que os personagens de “Terra Sonâmbula” fizeram. Em 
meio as devastações da terra abandonada e sofrida de guerra, eles 
tiveram coragem de continuar. E mesmo vivendo os horrores da morte, 
com estradas e paisagens que “se mestiçara de tristezas nunca vistas” 
(COUTO, 2007, p. 9), caminharam em busca de sobrevivência; e 
encontrando um autocarro na estrada, fizeram daquele ambiente (que 
era mais um espaço contaminado de morte, do que um lugar tranquilo 
e seguro), um recinto para suas aspirações. E em meio aos horrores da 
guerra eles sonhavam por meio das estórias lidas pelo miúdo.

A leitura, nesse caso, se transforma em refúgio para o sonho; 
o que motiva a indagação: como escapar de dias tão sombrios, e do 
peso dessa catástrofe pandêmica que assola 2020? O que se tem 
feito para continuar a esperançar dias melhores? Como não permitir 
que a pandemia desbote a vida, os desejos, os afetos? Ou, quando 
será que as cores do mundo voltarão a “florir e a terra arco-iriscar?” 
(COUTO, 2007, p. 37).
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Esse período de distanciamento social convoca algumas 
reflexões acerca do que se tem deixado de fazer em detrimento de 
uma vida agitada de trabalhos e obrigações diárias. São valores que 
acabam se perdendo em meio a correria. Falas de uma criança de seis 
anos de idade, por exemplo, que consegue enxergar, apesar de sua 
tenra idade, que a pandemia aproximou mais as famílias, ou seja, que 
as relações familiares, a atenção, o tempo de convivência entre pais e 
filhos são importantes, mostra a triste realidade de que foi preciso uma 
pandemia “parar” o mundo para isso acontecer.

São os pequenos gestos, que agora percebidos mais de perto, 
ou olhados com mais atenção mostram o quão valiosa é a vida, a 
família, as amizades, as relações de carinho e companheirismo, quer 
sejam pessoais ou profissionais, que dão cores e sabores diários ao 
prazer de viver e atuar nesse mundo; ou, o que faz relembrar que “O 
homem é como a casa: deve ser visto por dentro” (COUTO, 2007, p. 
88). É preciso resgatar as pequenas coisas e entender que a vida, em 
suas múltiplas cores, precisa ser vivida, sob o risco de perdê-la sem 
antes ter desfrutado da sua mais singular simplicidade.

A pandemia traz à tona o dilema da existência, e mostra 
que nas trincheiras do dia a dia, a vida pode ser derrotada por um 
inimigo invisível. E que se proteger, nesse combate, pode salvar vidas 
e preservar sorrisos. O sonho, como descrito por Couto (2007), é 
uma via mágica que resgata a condição humana, e um elemento 
indispensável que traz alento aos dias difíceis. Para as pessoas que 
sonham, são permitidas a alegria e as reais condições de transitar 
com mais leveza entre as diversas realidades. Os personagens de 
“Terra Sonâmbula”, passaram a sonhar e a “viver” outras vidas, por 
meio da cultura oral e da contação das estórias dos cadernos de 
Kindzu, que lidos noite a noite, vagarosamente, os tiravam do tédio e 
os faziam esquecer as dores da guerra.
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É preciso criatividade, sabedoria e muita força de vontade 
para não cair nas agruras da pandemia; vencer os obstáculos e o 
medo diário do sofrimento, e em tempos vindos e bem vindos, contar 
essa história para as gerações futuras, pondo “os tempos em sua 
mansa ordem, conforme esperas e sofrências” (COUTO, 2007, p. 15); 
lembrando que o sonho é possível, e no universo onírico, é plausível 
exercer a liberdade e dar cores a tantos dias sombrios. E mesmo 
que a vida imite a arte (falo de uns dos personagens da estória que 
tiveram que partir), vale a vida que foi vivida e traçada dentro das 
possibilidades e das esperas. Que os sofrimentos se transformem em 
respeito aos que partiram! E ao ficar, seja exercida a beleza do viver!
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Iniciar um debate presencial ou via Skype, Meet, Zoom ou 
outras ferramentas são fatores essenciais na dialética humana, porém 
discutir através do aplicativo WhatsApp não é bastante comum, uma 
vez que as pessoas o utilizam para compartilhar imagens, vídeos; 
trocar mensagens de áudios ou escritas; fazer chamada de vídeo 
ou até mesmo telefonar no intuito de um relacionamento amigável, 
familiar, estudantil, paqueras ou outros motivos talvez.

Menos utilizar tal aplicativo para um debate crítico. Entretanto, 
fizemos deste aplicativo um canal de conversa por escrito entre 
amigos. Pessoas com pontos de vista divergentes, porém numa 
perspectiva crítica sem desvios da direção à que nos propomos em 
concordância debater.

Neste ensaio, em que eu, Luiz Eduardo e Matheus Leal 
Barroso discutimos o quão perturbadora é a situação social dos 
educandos de baixa renda em meio à pandemia da COVID-19, 
dialogamos sobre a real situação que ocorre nas escolas públicas do 
país, principalmente nas camadas sociais interioranas. A proposta 
da discussão foi minha, Luiz Eduardo, a temática foi do Matheus. 
Acreditamos que o leitor crítico compreenderá que nossas possíveis 
falácias serão pontos de vistas e, caso deles discordem, pedimos 
que destaquem elementos condizentes a uma discussão saudável 
e propícia para um estudante de letras e um doutorando.

Iniciei discorrendo ao meu interlocutor, o Matheus, que ficasse 
à vontade para expressar seu ponto de vista, pessoal, acadêmico 
ou técnico, o importante era o debate. Indaguei: De acordo com 
seu ponto de vista, a situação social dos alunos de baixa renda 
vivencia um momento perturbador nesta pandemia? Meu interlocutor 
demorou alguns minutos para responder. Percebi que viria uma 
resposta arrebatadora e, para minha admiração, ele respondeu 
com integridade: “Sim, pois em meio as ocorrências atuais com 
discernimento de acontecimentos vivenciados nas zonas interioranas 
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onde várias crianças não tem condições de ter acesso a internet 
de qualidade ou mesmo sem condições de possuir equipamentos 
para desfrutarem das aulas virtuais. É perturbadora as notificações 
escolares de que elas serão reprovadas”.

A partir dessa resposta, refletimos que, mesmo que as crianças 
sejam aprovadas, serão reprovadas de conhecimento, isso é visível. No 
entanto, não entramos nesse mérito, pois o contexto é amplo demais, 
concordamos. Todavia, indaguei: a escola, não teria como contribuir 
para que a criança tivesse ferramentas para uma aprendizagem 
minimamente significativa? Se por um lado as condições sociais 
não favorecem e o papel da escola? E o poder público? Não podem 
minimizar essa situação?

Dialogar com o Matheus é como estar em um campo acadêmico 
para uma plateia de quinhentos estudantes, pois ele é precavido, 
reflexivo, conciso, tem a resposta moderada: “O poder público de 
algumas cidades interioranas está mais preocupado com arrecadações 
em favorecimento dos mesmos, do que destinar verbas para que 
as escolas possam gerir uma melhor forma de organização social e 
de inclusão sem prejudicar aqueles alunos de classes inferiores, as 
instituições de ensino destas áreas se encontram na precariedade 
e muitas vezes não atendem nem as condições mínimas para aulas 
presenciais e ademais aulas por vídeo conferência”.

Diferentemente do Mateus, eu, Luiz Eduardo, sou eufórico, 
instigo uma provocação, pensei em gerar conflitos, no entanto o 
Mateus estava numa leveza de resposta, continuei no discurso 
reflexivo. Comentei: Mesmo o poder público não cumprindo seu papel, 
a escola nada pode fazer? Ela não tem autonomia? Apenas cruza os 
braços? Atentei-me a interrogar esse universitário. Rapidamente ele 
diz: “A escola só tem autonomia quando dispõe de verbas, o que não 
acontece em sua grande maioria nas instituições públicas brasileiras”.
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Retruquei rápido: em seu entendimento a escola está de mãos 
atadas e nada pode fazer? – “Na minha opinião sim”, respondeu ele. 
Perguntei: “então o gestor e os professores não podem fazer nada, nem 
reivindicar? Mateus respondeu: “Na grande maioria não, pois vivenciam 
de contratos de trabalho e se veem acuados frente aos gestores públicos”.

Veja que resposta sensata a de um jovem universitário, que não 
é professor, é um pesquisador, crítico, coerente em suas colocações. 
É evidente que a escola é composta por pessoas e essas pessoas são 
contratadas ou concursadas. Na maioria das cidades, o gestor escolar 
e boa parte dos professores são contratados, indicados pelo gestor 
público. Entenderam a resposta do Mateus?

Discorri: “a problemática é visível, e o descaso acontece. Nesse 
tempo de pandemia, concordamos que os alunos da escola pública 
são os que mais sofrem, principalmente os das cidades interioranas, 
já que nosso discurso está nessa linhagem”.  Perguntei então: “qual 
seria o dever do poder público ou da escola nesse momento?” Mateus 
respondeu: “Em meio aos acontecimentos atuais faz-se necessário 
um consenso do poder público e das escolas, assim como faz-se 
necessário que a população em geral cobre o poder público por uma 
solução árdua e rápida pela igualdade social educacional”.

Já estava satisfeito com o debate, por mim daria conclusão, 
para não se estender à explanação entre linhas, portanto decorri:  “sua 
colocação é pertinente na conjuntura atual. No estado da Paraíba, 
as escolas públicas estão se desdobrando realizando o impossível 
e os professores são, em meu ver, os heróis. Tanto o aluno quanto 
o professor não estavam preparados para essa situação. Com essa 
pandemia, percebo professores fazendo um esforço e, ainda que 
timidamente, utilizam as redes sociais e vídeos aulas.

Com estas ferramentas, abrangem ao menos uma parcela de 
alunos, pois existem centenas de crianças, jovens e adultos, que não 
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tem condições de ter um aparelho celular, tablet, notebook, e aqueles 
que não tem acesso internet wifi. Portanto, os heróis do momento estão 
sendo criativos para que aconteça o ensino remoto. Na região em que 
você reside percebe algumas dessas características ou a situação é 
mais problemática?” Indaguei. O Matheus respondeu criteriosamente: 
“na minha região a situação é mais complicada. Os heróis da educação 
se desdobram, porém nada podem fazer, vendo que muitos gestores 
públicos não estão nem preocupados e arremetem a responsabilidade 
nas mãos dos professores sem dar condições para os mesmos 
minimizarem as problemáticas da educação nesta zona interiorana, 
digo por experiência vivida por amigos da educação”.

Respondi: “acredito que acontece em todo o país, portanto, 
refletir, dialogar, debater sobre essa situação é preciso e necessário, o 
cenário atual exige”. Fiz o agradecimento por decorrer um diálogo sobre 
a temática vigente e acrescentei: “Quem dera houvesse muitos jovens 
com essa visão e pensamento crítico, pois acredito que a educação 
precisa fazer o sujeito pensar por si só”.  E o Mateus respondeu: “Isto 
é algo que nós, enquanto futuros educadores, me colocando nesse 
time, e você, enquanto educador, poderemos formar novas opiniões 
para melhor desenvolver a sociedade”.

A experiência do diálogo e reflexão é pertinente em todos os 
âmbitos educacionais, portanto, o leitor reflita ou indague sobre a 
problemática, o importante é não parar de pensar!

E o Matheus conclui: “amigo, até amanhã, pois, como no debate, 
estou sem internet, utilizando a internet da vizinhança”. A questão é 
séria ou não?
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A epistemologia cartesiana influenciou a concepção homem-
mundo nos tempos modernos, nela se imprimindo uma relação 
dicotômica entre sujeito/objeto, observando-se os saberes da razão 
objetiva prevalecentes aos da emoção subjetiva. Entretanto, ideias 
pós-modernas a compreendem em conexão entre si e com o outro 
em dimensão micro e macrossocial. O legado dicotômico inibe a 
atuação dos sujeitos nas ações comunicacionais por se distanciarem 
do objeto efetivador da comunicação social, a língua. Historicamente, 
a língua esteve inscrita neste modelo paradigmático ao demarcar os 
limites do agir comunicacional entre os seus usuários ao se afirmarem 
como autores sociais de textos verbais e não verbais.

Trata-se do sentido abstrato da língua inspirado na concepção 
idealista desprovida da função pragmática na intermediação homem-
sociedade, ainda que influenciada pelos estudos saussureanos como 
marco científico da linguística, ao introduzir seus eixos paradigmáticos 
e sintagmáticos, os elementos do signo linguístico e o seu valor social 
na sociedade. Entretanto, estes estudos seguem dicotomizando 
as instâncias langue/parole na realização comunicacional entre as 
pessoas, pois a língua se efetua como atos mecânicos expressivos do 
pensamento, como ação monológica dos sujeitos não influenciados 
pelo outro em suas singularidades comunicacionais em que ocorre a 
“verdadeira substância da língua”.

A língua não se constitui apenas de um “sistema abstrato 
de formas linguísticas”, mas dos sentidos “da enunciação ou das 
enunciações” construídos nas “interações verbais” (BAKHTIN, 
1995, pg. 123). Contrário a este pensamento, a língua significa um 
conjunto de regras sistematizadas enquanto símbolos constituintes da 
organização lógica do pensamento, independente da interferência do 
outro no contexto social. Neste aspecto conceitual a língua prioriza 
o uso de códigos arbitrários, desconectados de sentidos construídos 
pelos autores nas intenções interlocucionais, tendo-se uma concepção 



60

s u m á r i o

de língua insustentável as abordagens linguísticas que consideram o 
processo interacional entre autores de textos falados e escritos. As 
ações comunicacionais construídas nas interações verbais consideram 
a produção dos efeitos de sentidos gerados entre interlocutores em 
diferentes contextos e situações da comunicação social.

Empiricamente, tem-se a compreensão de que as pessoas são 
capazes de usarem a língua em diversos espaços da sociedade, à 
medida em que se engajam em situações comunicacionais por elas 
construídas e monitoradas ao utilizarem diversos gêneros textuais oral 
e escrito. O sentido da língua construído nas relações interacionais 
monitora as intenções interlocucionais, igualmente, ultrapassa a 
polarização dos atos enunciativos proferidos nos limites das instâncias 
‘eu-tu’, alcançando os significados e as significações negociadas no 
coletivo do ‘nós’ social.

Nestes termos, entende-se que a língua age como um 
instrumento que promove tanto a exclusão quanto a inclusão das 
pessoas na sociedade, tendo-se a língua como um mecanismo 
estruturante da organização social e funcionalidade comunicacional, 
pois o signo linguístico que, sustenta os diversos discursos sociais, é 
“essencialmente ideológico” (BAKHTIN, op cit). Compreensão distante 
do entendimento da língua se realizando de forma interativa e inclusiva, 
por meio dos gêneros textuais ao confrontar-se com discursos 
homogêneos prevalecentes nas instâncias sociais, inclusive a escola 
ao construir discursos monologados (BAKHTIN, 1995, p. 282).

O discurso monologado escolar funda-se em um “já-dito” 
marcado por diferentes vozes, pois construído em dialogia com outros 
textos sociohistoricamente, por isso a necessidade de o professor e 
alunos ampliarem a dialogicidade textual na interação pedagógica, 
pautada na construção de outros enunciados-enunciações, a fim de 
comunicar o objeto cognoscível no processo ensino-aprendizagem. 
Baseado nesta concepção de língua o professor entende que as 
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ações do fazer pedagógico não se pauta no diálogo monologado, 
mas no dialogismo polifônico, pois na arena discursiva dos contextos 
sociais ou da sala de aula o “nosso pensamento se origina e se 
forma no processo de interação e luta com os pensamentos alheios” 
(BAKHTIN, 1995, p. 282).

Nesta relação pedagógica o discurso monologado do 
professor é re-criado e re-interpretado pelos alunos interlocutores, 
o mesmo gestado na dialogia das enunciações polifônicas, desta 
forma, autores que se incluem nas práticas comunicacionais como 
sujeitos “responsivos ativos” (BAKHTIN, 1992), diferentemente de 
sujeitos ‘responsivos passivos’ (grifo nosso). Autores responsivos 
ativos agem com base na formação educacional em dialogia com 
as diversidades textuais, portanto, inseridos nas heterogeneidades 
textuais que mediam as práticas sociais de usos da língua, quer 
sejam gêneros textuais primários ou secundários.

São autores de vários textos ao usarem a língua e interagirem 
na sociedade quando falam, escutam, leem, escrevem ou gesticulam, 
produzindo, compreendendo e interpretando diferentes textos instalados 
nas esferas sociais, tendo-se tais textos como suportes mediadores das 
práticas sociocomunicacionais. Neste aspecto entende-se com Bakhtin 
(1992, p. 299) que em “todas as esferas da atividade humana, por mais 
variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a linguagem”, a 
qual se constrói nas relações interlocucionais assimétricas ou simétricas 
conforme o contexto e situações linguísticas.

Os gêneros textuais produzidos pelos autores sustentam 
o funcionamento da sociedade, por isso, não podem ficar alheios 
ao seu conhecimento haja vista que, quanto mais a sociedade 
se desenvolve técnico-cientificamente, os gêneros textuais se 
complexificam, portanto, exigindo autores competentes e interativos 
no convívio social. Autores responsivos ativos no monitoramento das 
intenções sociocomunicacionais entre diferentes interlocutores nos 
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diversos contextos sociais, autores que superam limites dos gêneros 
textuais “primários” - instrumento da comunicação oral e escrita 
no cotidiano imediato - e, alcançam capacidades de construírem 
gêneros textuais secundários - instrumento da comunicação com 
estruturas linguístico-discursivas mais complexas.

Daí a necessária dialogicidade textual no diálogo pedagógico 
com fins inclusivos por meio dos usos dos gêneros textuais utilizáveis 
nas práticas sociocomunicacionais nas esferas sociais. Assim, os 
usuários da língua podem participar de um discurso comunicacional 
argumentativo contendo práticas linguísticas que orientam seus 
questionamentos, reivindicações, avaliações e explicações ao 
buscarem compreender os diversos textos circulantes na sociedade. 

As práticas inclusivas mediadas pelos gêneros textuais ativam 
os autores a elaborarem e monitorarem suas ações comunicativas 
com fins ao mútuo entendimento e participação social. Neste sentido, 
dizer, gesticular e escrever as heterogeneidades textuais não significa 
apenas transmitir informações ao outro sobre o objeto do qual se 
fala, mas também, o agir responsivo ativo com os interlocutores 
sociais.  O acesso aos diversos gêneros como instrumentos da 
mediação na comunicação social em diversos contextos (trabalho, 
comércio, empresa, escola, igreja, família, indústria, etc) constitui o 
agir sociocomunicacional dos autores que produzem, compreendem 
e interpretam textos na sociedade.
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Antes de discorrer sobre o assunto vinculado a tradição bantu, é 
mister lançar as bases sobre determinados conceitos, como o de valores 
morais, cívicos e afunilá-los a dimensão do tradicional entre os bantu 
que são um povo que habitam a região da África. Os valores morais 
são juízos sobre as acções humanas que se baseiam em definições 
do que é bom/mau ou do que é bem/mal. A moral é o conjunto de 
deveres derivados da necessidade de respeitar as pessoas, nos seus 
direitos e na sua dignidade. São considerados imprescindíveis no 
direcionamento da nossa compreensão do eu e do mundo e servem 
de orientação para as nossas escolhas e como orientamos as nossas 
acções; foram criados na vida social para orientar e regular as relações 
humanas. São válidos no quadro de uma cultura porque os valores não 
fazem sentido isolados de outras dimensões da vida humana.

Estes valores no contexto africano, podiam ser destacados a título 
exemplificativos entre a solidariedade, comunitarismo, altruísmo, sentido 
de família, respeitamos pelo outro, respeitamos pelo mais velho, controlo 
social do namoro e do casamento, controlo de consumo de bebidas 
alcoólicas, circuncisão, efiko e a crença num ente transcendental.

Os valores cívicos que encontram em comunhão com a 
cidade, representa o conjunto de características e comportamentos 
necessários para que exista uma cidadania minimamente responsável 
para que as pessoas participem realmente e de forma mais séria 
na comunidade em que vivem. Estes valores podem ser; coragem, 
tolerância, patriotismo, compromisso, legalidade, solidariedade, 
participação, abertura, transparência, pluralismo, civilidade. Explicitam 
a formação da cidadania não só como preparação para o exercício 
dos direitos do cidadão, mas, sobretudo, como detentor de valores e 
articulação entre os projetos individuais e os projectos colectivos.

Quer seja os valores morais, bem como culturais, estão 
vinculados a dimensão de uma tradição cultural de qualquer grupo 
humano. A perda de valores em Angola tal como ocorre com outras 
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latitudes do continente africano, pode ser entendida dentro de 
determinados factores:

a. A construção do indígena: no contexto colonial, o domínio 
português tinha dividido a sociedade em duas classes 
de indígenas e assimilados. Na verdade, o indígena era o 
autóctone militarmente dominado, politicamente desfigurado 
e culturalmente discriminado. o indígena é um sem cultura ou 
civilização e por isso mesmo desprezado pelo colonizador nos 
seus usos e costumes. Para que passasse a condição dos 
humanos, tinham que abandonar os seus valores culturais, 
negando-se a si mesmo e adquirindo a condição do assimilado 
que já não falava as línguas locais, comia com garfo e faca e 
abraçava a religião cristã;

b. A Guerra Fratricida: Angola viveu mais de 27 anos de guerra civil, 
tendo oposto irmãos da mesma terra. A guerra que se viveu teve 
interferência externa muito forte o que de certa forma contribuiu 
para a sua duração e mais vítimas mortais, tendo terminado em 
2002. Esta situação motivou a que os valores morais e cívicos 
ficassem seriamente afetados, por inerência da perda de 
importantes referências nos seus valores tradicionais, hábitos e 
comportamentos dessas comunidades (tudo isto era feito dentro 
de processos migratórios). Houve a perda dos laços comunitários 
e familiares o que significa a perda da habitual protecção física 
e psicológica, sendo que os povos foram obrigados a adaptar-
se cultural e ambientalmente ao novo meio, e a gestão de uma 
certa tensão ou conflitos com as comunidades encontradas. 
Muitos destes povos ficaram esvaziados da sua matriz cultural;

c. Globalização: as culturas foram engolidas por conta deste 
novo modelo cultural. As identidades passaram a ser 
homogeneizadas fazendo surgir sujeito pós-moderno. 
Obviamente, os povos não se tinham preparados para a 
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padronização mundial da cultura. Houve uma certa iniciativa 
promovida pela globalização que reforçou a construção de 
uma cultura mais compósita, mestiça e até que vai promovendo 
a extinção de práticas culturais dos povos banto;

d. Políticas culturais (fraca): iniciativas legais que visavam 
assegurarem o resgate destes valores (nome das pessoas, 
a língua, os rituais e as danças). Tudo se pode aplicar até a 
dimensão do investimento em uma literatura que podesse 
fomentar e expandir a cultura.

Posto isto, é comum entendermos esta problemática recorrendo 
ao padre Altuna que escreveu a obra Cultura Tradicional Banto, 
publicado em 2006. O autor referencia que estas tradições são um facto 
e cada cidadão sente que ela existe quando se encontra em presença 
de uma crise pessoal ou social. Neste particular iremos destacar os 
mais proeminentes:

1. Educação não formal entre os ovimbundo e Ovanyaneka

A criança umbundo é aculturada nos usos e costumes através 
da execução daquilo que se lhe é dado e pela participação directa 
na vida da comunidade e nas actividades socioeconómicas da 
mesma. A partir de pequeno os bebês aprendem a falar falando 
(a comunidade ajuda neste processo promovendo interações 
constantes e comunicação). Como ocorre com vários povos africanos, 
quem educa a criança é a comunidade. O processo de inculturação 
(okulonga olondunge1) é feito de modo integral, envolvendo aspectos 
fisiológicos, psicológicos, sociais e culturais (olondunge2) cujos 
adultos são responsáveis. A pessoa com um comportamento aceitável 
é chamada de omunu walongiwa3 na língua deste grupo étnico.

1 Ensinar coisas de juízo.
2 Racionalidade
3 A pessoa que estudou.
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Nesta educação se incute no individuo comportamentos 
julgados socialmente uteis e que visam o alcance do bem-estar social. 
É no Ondjango (assembleia ou visto como a escola tradicional) onde 
se encontram homens e adolescentes para discutir questões da 
actualidade social de rotina. Tudo ocorre a partir dos 8 a 9 anos quando 
a criança do sexo masculino começa a frequentar este local. Neste 
espaço acontece debates sobre factos sociais, políticos, económicos e 
até de aldeias vizinhas. É uma escola rural onde as crianças aprendem 
a respeitar a hierarquia etária e social.

A educação é feita seguindo três aspectos: 

a. Aspectos psicológicos: construir uma consciência no 
adolescente que deve suscitar por exemplo: evi vikutisa osõyi 
(poder ético); evi vikola (temor ou veneração divina); vi okusanda 
ovimbu (aquilo que o adolescente deve evitar por conduzir a 
perigo ou sanções); 

b. Aspectos sociais: o tratamento que a criança deve dar a cada 
membro do círculo comunitário. Por exemplo o respeito pelos 
anciãos (olosekulu);

c. Aspectos pragmáticos: é educado no âmbito das actividades da 
comunidade. 

Esta estrutura educativa não difere bastante do grupo étnico dos 
Ovanyaneka que possuem o Otyoto, um lugar cultural onde as crianças 
são ensinadas sobre os valores da comunidade.

2. Solidariedade vertical (mortos) e horizontal (vivos).

A sociedade moderna devido a influência da globalização, acabou 
por agregar novos valores como o do individualismo. Em África, desde 
os primórdios que se defendia a solidariedade nas relações humanas. A 
solidariedade banta se funda na unidade de vida, na relação recíproca 
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entre os descendentes dum idêntico antepassado e circula através do 
sangue. Todo o ser banto, orienta-se para viver e comporta-se segundo 
o estilo de vida da comunidade. A família, o clã, a tribo ou a etnia, são um 
todo em que cada membro não é mais que uma parte. O banto sabe que 
está ligado a sua comunidade e não existe um homem só pois, todos 
sabem que necessitam uns dos outros.

O homem está ligado ao mundo visível e invisível ligando-se ao 
cosmo (deus) e a grupos consanguíneos. É parte da família extensa 
com um espírito comunitário. Esta relação não se destrói, mesmo 
depois da morte. A participação vital relaciona o homem com deus, a 
natureza, a sociedade e mundo invisível. Existe um movimento vertical 
de Nyembe (Deus) para Muntu (homem); em seguida um movimento 
horizontal do Muntu para os homens (banto). A comunidade dá 
existência, formação, sentido e valoriza o indivíduo que desde o 
nascimento até a morte se subordina ao grupo. A igualdade se funda 
num sentimento de igualdade. Entre os grupos bantos nos primórdios, 
sempre se construiu casa de passagem para o estrangeiro em todas 
aldeias. O bantu sabia que em cada aldeia encontrará um lar e 
nunca devia se preocupar em levar material para poder dormir. Esta 
descrição revelava que não existia lugar algum para a marginalização, 
desespero, solidão e nem complexos de inutilidades ou sensação de 
vazio; não havia lugar para a exploração, a frustração ou misantropia.

A solidariedade vertical, como frisado acima, estava ligada aos 
antepassados e é de origem sagrada. Para o banto, viver é acreditar que 
a vida é sagrada. O morto continua vivendo na sua descendência. Todas 
as cerimónias como nascimento, casamento, morte, ritos fúnebres, 
investidura são presididas pelos antepassados; a solidariedade 
horizontal, existia entre membros vivos do mesmo grupo unido por 
sangue. O banto sente-se irmão do mundo, solidário com o cosmo.

3. A proteção dos velhos
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Os velhos são detentores da tradição oral (são os garante da 
história da comunidade) e são tratados com dignidade (a ideia de 
beiral não é da tradição africana, exemplo os kwanyama não aceitam 
levar os seus anciãos nestas casas e quando morrem são enterrados 
atras do Eumbo4 para preservar o espirito dos antepassados). Entre os 
Ovanyaneka, os pais são chamados de tate e as mães de mamai. As 
crianças desde muito cedo são ensinadas a respeitar os mais velhos 
e estes possuem o papel de poder corrigir os mais novos. Os mais 
velhos são assumidos como instituições estruturantes das sociedades 
legitimadas pelas regras comunitárias que incluem a sacralidade e 
juramento de defesa e continuidade dos valores partilhados pelo grupo. 
Em áfrica quando morre um mais velho, é uma biblioteca que se apaga.

4. O ritual da atribuição do nome

O acto de dar nome nas tradições bantu são muito comuns em 
vários grupos étnicos angolanos, por exemplo entre tchokwe existe o 
kuthuissa muana haze ou seja neste ritual, a criança depois de cair o 
umbigo, as tias mais velha da família ficam com a responsabilidade de 
tirar a criança de dentro para fora. Neste momento, a mãe da criança 
fica livre de fazer todo trabalho doméstico. Os nomes são definidos pela 
família tendo em conta a condição da família e da criança (ukhawenhi-
filho único; kamavu - aquele que segue nos falecidos; mundji - parece 
por causa da morte de vários irmãos).

O mesmo ocorre com o pita pondje entre os Ovanyaneka. Este 
ritual é uma espécie de apresentação pública e formal do recém-
nascido que ficou muito tempo fechado no ventre e na cubata da 
mãe. O tio do bebe lhe corta o cabelo e de seguida lhe é dado o 
nome e de seguida decorrem outros rituais. O mesmo ocorre entre 
os ovimbundo com o ritual okutundisa posamwa. Entre os umbundo, 
os nomes possuem um significado particular e com objectivos de 

4 Residência do soba.
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proteção contra males: ex. tchavola (tá podre). O mesmo ocorre entre 
os Nganguela cujos nomes demonstram sequências e hierqurquias.

5. Ritos de morte

O homem morto transforma-se em outro ser, passa a existir de 
modo diferente sem alguma semelhança com este mundo. A morte 
entre os africanos é um rito de passagem e a única causa de morte 
natural entre os bantu é a de um ancião que faz a ligação de dois 
mundos. Isto pressupõe que quando morre um jovem ou criança a 
comunidade se sente muito ressentida.

Não de somenos importância, se os ritos se realizarem 
segundo a tradição (durante a morte as pessoas choram, dançam, 
gritam, lamentam a perda, chama pelo seu nome, agradecem os seus 
favores, exaltam as suas virtudes, amaldiçoam o causador da morte; o 
cadáver é vestido com as melhores roupas, perfumam-no) e o desejo 
dos antepassados, o defunto chegará ao seu destino. Caso isto não 
ocorra, acarretará desprezos e terríveis vinganças para os vivos. Todos 
são obrigados a participarem, pois, aquele que não comparece é visto 
como o bruxo. Obviamente, hoje temos alguma excepção por conta da 
situação da covid-19 que promove uma certa roptura.

6. As máscaras

A máscara representa uma dimensão ritual reiterada, cujo 
uso não era generalizado a todos, restringia-se a um seguimento 
superiormente autorizado para a efectivação de uma espécie de 
representação do além. Quando uma pessoa usa a máscara africana 
ela assume a entidade que a máscara representa, transformando-se 
no espírito evocado pela própria máscara que passa a residir dentro 
do corpo da pessoa. A máscara africana procura captar a essência do 
espírito, e não os traços físicos reais, por isso, ela faz uso de distorções e 
abstracções. Neste particular temos a citar os exemplos dos Tungandzi 
entre os Ngangela, Ovingange entre os Ovimbundo, sendo que estas 
figuras aprecem em tempo de festa ou óbito.
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Como se Fosse uma Introdução

Educação progressista e problematizadora

As Pessoas Idosas (PIs) reconhecem sua importância para 
o meio, construindo uma relação de crescimento com o mundo ao 
optar por “viver profundamente as tramas de [sua]5 experiência social, 
[...] assumindo a dramaticidade da existência na busca da reinvenção 
do mundo” (FREIRE, 2013, p. 98). No entanto, no seio social é 
caracterizado como improdutivo e, consequentemente, um fardo à 
sociedade, fazendo-os sentir-se incapazes de redirecionar aspirações 
pessoais, cabendo-lhe tão somente adequar-se ao que lhe é posto ou 
referenciado na vigência social, assumindo uma postura silenciada na 
qual o outro, enquanto falante ativo torna-se o “sujeito” que “deposita 
[informações]3 em pacientes emudecidos” (FREIRE, 2013, p. 60).

Apesar das garantias jurídicas no que se refere as conquistas 
no âmbito das políticas públicas, as PIs enfrentam preconceitos de 
inclusão nos espaços públicos quando necessitam transitar por eles 
cotidianamente, a exemplo de contextos bancários em situações práticas 
ao utilizarem saberes matemáticos em suportes eletrônicos. Muitos 
sofrem constrangimentos, pois os usos dos saberes matemáticos se 
diversificam em diversas situações e contextos, a exemplo da feira, banco, 
mercadinho etc., situações desafiantes, mas que necessitam superá-
las. Por isso, é importante a família e sociedade, sobretudo a escola, 
trabalharem no intuito de garantir sua segurança e liberdade conforme 
prescrição legal, mobilizando a ideia da conquista de uma lei esquecida 
e silenciada, redigida com letras mortas e sem significado prático.

Além do processo de conscientização que a escola provoca 
na comunidade junto às crianças e jovens funcionando como um 
veículo de mudanças de atitudes, a pessoa idosa sente-se acolhida 
no ambiente escolar, pois é na escola que elas buscam um resgate 

5 , 3 Grifo nosso.



73

s u m á r i o

identitário perdido no processo de envelhecimento, ou seja, na velhice 
buscam recuperar uma identidade autônoma, por meio a aprendizagem 
continuada, pois acreditam na “possibilidade de libertação” que 
consiste em um processo de realização pessoal fundada na vontade 
de aprender conteúdos escolares (FREIRE, 2013, p. 50). Freire (2013, 
p. 97) amplia seus ensinamentos nesse sentido e nos mostra que 
“somos moços na medida em que, lutando, vamos superando os 
preconceitos”. Por outro lado, somos velhos se, apesar de termos 22 
anos, arrogantemente desprezamos os outros e o mundo. O autor 
continua refletindo a velhice enquanto mudança conceitual de vida e 
crescimento social ao defender que

Os critérios de avaliação da idade da juventude ou da velhice, 
não podem ser puramente os do calendário. Ninguém é velho 
só porque nasceu há muito tempo ou jovem porque nasceu há 
pouco. Além disso, somos velhos ou moços muito mais em 
função de como pensamos o mundo, da disponibilidade com 
que nos damos curiosos, ao saber, cuja procura jamais nos 
cansa e cujo achado jamais nos deixa satisfeitos e imobilizados. 
Somos moços ou velhos muito mais em função da vivacidade, 
da esperança com que estamos sempre prontos a começar 
tudo de novo, se o que fizemos continua a encarnar sonho 
nosso. Sonho eticamente válido e politicamente necessário. 
Sonhos velhos ou moços muito mais em função de se nos 
inclinarmos ou não a aceitar a mudança como sinal de vida e 
não a paralização como sinal de morte. (FREIRE, 2013, p. 97).

Em uma perspectiva freireana, acrescenta-se também a 
capacidade dialógica ativa e inacabada do ser humano, o que vem 
a contrapor a passividade da mente robotizada e não dialógica, 
mas omitido por falta de oportunidades de desenvolvimento 
social continuado, pouco atrelado ao biológico. Ocorre, que as 
PIs desenvolvem uma consciência ativa ao conviver com percas 
fisiológicas e o isolamento social, mesmo se sentido “cansadas 
e anestesiadas, carentes de tudo, são presas fáceis [...] que as 
imergem mais ainda na cotidianidade alienante” (FREIRE, 2013, p. 
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56). Na busca para estimular sua memória, continuam aprendendo 
ao longo da vida trazendo consigo, além do sentimento de liberdade, 
mais autonomia e confiança por gerenciarem suas práticas sociais 
cotidianas, de modo a usufruir de uma vida mais ativa socialmente. 
Freire discute a educação da pergunta como proposta para excitar 
o processo cognoscitivo e libertá-los dessa “cotidianidade alienante” 
distante das práticas sociais, pois

A Educação da resposta não ajuda em nada a curiosidade 
indispensável ao processo cognoscitivo. Ao contrário, a 
educação da resposta enfatiza a memorização mecânica dos 
conteúdos sobre o qual os fala. Só uma educação da pergunta 
aguça a curiosidade, a estimula e a reforça. É preciso, porém, 
deixar claro que o erro da educação da resposta não está na 
resposta, mas na ruptura entre ela e a pergunta. O erro está 
em que a resposta é discursada independente da pergunta 
que a provocaria. Da mesma forma a educação da pergunta 
estaria errada se a resposta não se soubesse parte da 
pergunta. Perguntar e responder são caminhos constitutivos da 
curiosidade. (FREIRE, 2013, p. 29).

Na educação tradicional, a qual as PIs foram submetidas em suas 
épocas, reflete uma educação passiva em que o professor transmite 
conhecimentos e o aluno assiste como mero receptor. A busca por 
uma educação da tolerância, é contraposta pela educação da resposta 
e acontece em movimento, um sonho aberto à pós-modernidade 
progressista em coerência com o bem comum ou de forma unilateral, 
recusando-se ao isolamento e ao que a ela se opõe, pois

[...] não é algo que caia do céu como presente, como não é 
também conceito que se aprenda através da transferência 
mecânica realizada por um sujeito falante que o deposita 
em pacientes emudecidos. Pelo contrário, o aprendizado da 
tolerância se dá testemunhalmente. (FREIRE, 2013, p. 60).

Nesse córtex, entende-se que uma proposta educacional que 
se reduz aos usos e aplicações limitados dos conceitos matemáticos, 
estritamente relacionados à memorização de propriedades e 
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algoritmos, exclusivamente com respostas numéricas, não dialoga 
com às ideias defendidas nas propostas da Educação Popular e da 
Pedagogia Freireana. Esse desenho é estritamente criticado por Freire 
(2013, p. 133) quando destaca que:

É curioso que nos preocupemos tanto com a memorização 
mecânica dos conteúdos, em certos casos, com exercícios 
repetitivos que ultrapassam o limite razoável e não demos 
nenhuma atenção quase a uma crítica da educação da 
curiosidade. A um exercício crítico da curiosidade na perspectiva 
de uma pedagogia da pergunta.

Freire nos ensina que os critérios que determinam a capacidade 
de aprender não se limitam apenas às temporalidades cronológicas 
do calendário biológico, mas do desejo de ser sempre ensinante e 
aprendiz no transcurso da vida. Todavia, a formação educacional 
inacabada demanda ações no ensino em espaços educativos formais 
e não formais, não restritos apenas ao ambiente escolar, pois se a 
sociedade acumula e produz saberes técnico-científicos, os atores 
sociais são desafiados a conhecê-los para se engajarem nas práticas 
sociais. Historicamente, os sujeitos sociais constatam mudanças 
político-econômicas na sociedade em diferentes épocas e contextos 
sociais, as quais influenciam a implantação de propostas educacionais 
na escola. Nesses termos, essa pesquisa investiga, sobretudo, 
lembranças narradas relacionadas ao desempenho da Matemática com 
educandos idosos(as) que, apesar de muitos desistirem da formação 
escolar devido a Matemática, reconhecem que dela dependem para 
se engajarem nas práticas sociais exigentes dos saberes matemáticos.

As PIs recordam de conteúdos e metodologias escolarizadas 
não sustentáveis no atual contexto escolar, a exemplo das práticas 
didáticas relacionadas à sabatina, à carta do ABC, à tabuada, à 
palmatória, à lousa, aos castigos, à leitura na mesa da professora, 
que expressam recursos didático-pedagógicos utilizados em épocas 
passadas, mas que inspiram objetivos educacionais e metas de 
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estudos atuais em relação à educação Matemática. Com base nessa 
tematização, problematizamos: Em que sentido os saberes escolares 
geram outros saberes em relação a prática pedagógica? Por que há 
saberes matemáticos aprendidos em épocas passadas ainda válidos 
e aplicados à sua vida cotidiana?

Apesar de reconhecer a PIs relatam frustação com a educação, 
sobretudo a Matemática, Freire (2013) justifica como um processo 
de intolerância ao desconhecido, ou seja, aquele idoso que ainda 
não compreende a beleza da Matemática enfrenta dificuldades em 
conviver e percebê-la no entorno social. Freire (2013, p. 119) continua 
o raciocínio ao sugerir que “nossa tendência [...] é dividir nossas 
forças lutando entre e contra nós mesmos em lugar de lutarmos contra 
o inimigo comum”. Hoje, muitas PIs compreendem a importância e 
a utilidade da Matemática para o desenvolvimento sócio-histórico e 
cultural da humanidade, bem como para o bem comum individual. 
As PIs revelam dificuldades em acessar e manterem-se na escola 
devido aos fatores externos, enquanto outros educandos idosos(as) 
apontam motivos internos ao mencionarem dificuldades para avançar 
nas séries escolares, sobretudo nos conteúdos matemáticos. Tais 
conteúdos sempre por eles apontados como um conteúdo complicado 
e excessivamente abstrato, denunciando o método de ensino utilizado 
pelo professor em sala de aula ao lembrarem que nesse método 
prevalecia o silêncio e o distanciamento entre professor-aluno, além de 
centralizar-se apenas na exposição lógica do conteúdo matemático. 
Freire (2013, p. 131) critica a metodologia de ensino fundada em uma 
concepção educacional voltada estritamente à pergunta/resposta ao 
ressaltar que, mesmo nos dias de hoje, “continuamos a discursar 
respostas a perguntas que não nos foram feitas, sem sublinhar aos 
alunos a importância da curiosidade indispensável às perguntas 
e  respostas”. Relatos de desistências, repetências e reprovações 
na disciplina de Matemática são recorrentes em suas narrativas, 
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nos quais alguns justificam o fato de não gostarem do professor de 
Matemática ou da sua metodologia.

A Matemática não pode apoiar-se em uma educação tradicional 
hegemônica, filtrando alunos socialmente e impedindo a democratização 
da educação, pelo contrário deve considerar uma “pedagogia crítica” 
que ajuda na “formação de mulheres e de homens capazes de constatar, 
de avaliar, de comparar, de decidir, de optar e, finalmente, de agir” 
(FREIRE, 2013, p. 69), que justifica que para um ensino bem-sucedido é 
necessário anular os efeitos dessa “educação da resposta”, pois:

A educação dá resposta não ajuda em nada a curiosidade 
indispensável ao processo cognoscitivo. Ao contrário, a educação 
da resposta enfatiza a memorização mecânica dos conteúdos 
sobre o qual os fala. Só uma educação da pergunta aguça a 
curiosidade, a estimula e a reforça. É preciso, porém, deixar claro 
que o erro da educação da resposta não está na resposta, mas 
na ruptura entre ela e a pergunta. O erro está em que a resposta 
é discursada independente da pergunta que a provocaria. 
Da mesma forma a educação da pergunta estaria errada se 
a resposta não se soubesse parte da pergunta. Perguntar e 
responder são caminhos constitutivos da curiosidade.

As lembranças das pessoas idosas fortalecem a ideia de que, 
apesar dessa “educação da resposta”, de uma Matemática mecanizada 
ao qual foram ensinados e de carregarem consigo temporalidades 
escolarizadas de uma educação tradicional bancária fundada em 
experiências de superação, resistência e aversão a Matemática, 
eles percebem que utilizam o seu conhecimento nas práticas sociais 
cotidianas. Tais discussões mobilizam estudos e pesquisas voltadas, 
especificamente, para as aulas de Matemática no que se refere às 
metodologias e a relação professor-aluno.

As contribuições de Freire (2013, p. 136), focadas na 
Educação Popular, esclarecem que, para as situações do ensino-
aprendizagem da Matemática em lugares institucionais ou não, 
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não há mais espaço para uma “educação bancária”, centrada tão 
somente na transmissão do conteúdo escolar sem que transite nos 
saberes socioculturais de educadores e educandos. Nessa visão, 
os mecanismos metodológicos que fundam a concepção receptiva 
de ensino-aprendizagem desconsideram a participação do sujeito 
aprendiz no seu próprio processo de aprendizagem, dessa forma, 
limitando capacidades cognitivas e pragmáticas do sujeito que 
aprende conceitos científicos para aplicá-los nas práticas sociais.

Conforme Freire (2013, p. 49), nessa concepção de educação 
subjaz uma prática de ensino escolar que sujeita educadores e 
educandos a uma proposta referenciada na “[...] formação técnica, 
científica, profissional”, cuja proposta permanece distante das práticas 
sociais vivenciadas por educadores e educando, resultando em um 
aprendizado isolado de conteúdos contextualizados destituídos 
do dialogo social. As narrativas dos educandos idosos(as) estão 
perpassadas por indicadores pedagógicos que remetem a essa 
prática bancária do ensino escolar, chamada por muitos de tradicional, 
quando se referem à postura rígida do professor da disciplina de 
Matemática, o consequente desinteresse por seu conteúdo, a falta de 
desempenho nessa Matemática, os casos de desistência disciplinar e 
resistência escolar, assim como de repetência nos anos fundamentais. 

Diferentemente de uma concepção educacional de passividade 
escolarizada, o autor propõe a educação problematizadora e 
“progressista [que consiste em] desafiar enquanto ensina, a curiosidade 
ingênua[...] no sentido de, com [o aluno], partejar sua criticidade” 
(FREIRE, 2013, p. 137). Tal concepção de educação proporciona 
a educadores e educandos o desenvolvimento das capacidades 
cognitivas em uma ação contextualizada em diálogo com as práticas 
sociais no mundo imediato e mediato, ao problematizar temáticas da 
realidade social no espaço escolar e sala de aula. Nesses espaços, o 
discurso pedagógico homogêneo imposto às propostas educacionais 
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e retroalimentado nas práticas pedagógicas de professores não se 
distancia dos discursos circulantes na sociedade. Essa relação de 
proximidade contribui para desestimular a participação de muitos 
educandos no aprendizado dos conteúdos escolares, inclusive o da 
Matemática, pois se tornam incapazes de estabelecer relações de 
sentidos conteúdo-aprendizagem para a vida e a formação continuada. 

Destituídos de uma participação contextualizada (educador-
educando), a exposição dos conteúdos segue descontextualizada e 
não dialógica em sala de aula, na qual prevalece à escuta, a cópia, a 
memorização mecânica e imediata dos conteúdos. Essa realidade 
propicia o medo, a insegurança e o mau desempenho que geram 
dificuldades de aprendizagem, por isso o desestímulo escolar, muitas 
vezes, a exclusão das práticas sociais de letramentos que envolvem as 
competências de leitura, escrita e número. As narrativas das pessoas 
idosas pontuam estas práticas de exclusão educacional na disciplina 
de Matemática, cujas narrativas denunciam uma prática marcada por 
desistência escolar e resistência ao aprendizado descontextualizado 
e não dialógico. Isso deixa transparecer um propósito educacional 
vivenciado por essa geração ao enfrentar um ensino matemático que 
subestimou “[...] a importância da curiosidade indispensável às perguntas 
e às respostas” possíveis de serem geradas em na relação professor-
alunos (FREIRE, 2013, p. 133). Esses indicadores pedagógicos de 
desistência, mas de resistência são discutidos no tópico seguinte 
que podem ser compreendidos como sendo frutos de uma educação 
bancária que talvez, atualmente, muitos educados e educadores ainda 
convivam na sua formação inicial e na sua prática escolar.
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La universidad viene enfrentando cambios importantes en fun-
ción de las actuales políticas de Educación Superior e ese proceso ha 
sido enormemente influenciado por los valores y lógicas del mercado 
que incentivan la productividad y la meritocracia, “auténtica medida de 
la eficiencia” (SENNETT, 2006, p. 49). Esas políticas desarrolladas por 
el Estado evaluador/regulador, en sintonía con el capitalismo flexible, 
exigen del profesor universitario más agilidad, capacidad para asumir 
riesgos e incesante busca por resultados a corto plazo, es decir, se les 
está exigiendo un desempeño del trabajo docente de excelencia.

Esta reconfiguración de la identidad de la universidad y de los 
docentes genera competición entre los pares, provoca cambios en los 
modos de vida, en los valores, en los comportamientos, en las relaciones 
entre los profesionales, transformando la forma de cómo trabajan y el 
propio sentido de la docencia universitaria. El énfasis en la competición 
y en el desempeño ha alterado la naturaleza de lo que los profesores y 
las profesoras hacen y cómo se ven a sí mismos como docentes.

Estos profesionales se encuentran involucrados y alineados con 
la lógica, los valores y el imperativo económico. Hay, en ese sentido, 
un grave alejamiento ético, ya que los valores y principios de orden 
económico como la eficiencia, la productividad, la competitividad y la 
excelencia del trabajo han ocupado los espacios de conceptos centrales 
de la sociedad como justicia, solidaridad, sociabilidad y la ciudadanía.

Richard Sennett (2000), al discutir sobre “La corrosión del 
carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo 
capitalismo” profundiza esa discusión y cuestiona: ¿Qué valoramos 
como sujetos? ¿Qué queremos que en nosotros sea valorado? ¿Cómo 
asumir un compromiso recíproco en una institución que se encuentra 
en proceso de reorganización constante? ¿Cómo comprender los 
despliegues y efectos de la economía moderna en la vida personal y 
en el trabajo del sujeto?
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Según Sennett (2000), es en la ética del trabajo que la experiencia 
de los trabajadores se encuentra más desafiada actualmente: “el hombre 
empeñado en probar su valor moral por el trabajo” (SENNETT, 2000, p. 
110). La moderna ética del trabajo se centra en el trabajo en equipo, que, 
según él, tiene la tendencia de la “superficialidad compartida (…) el uso 
de “nosotros” se ha vuelto en un acto de autoprotección, la identidad 
laboral se gasta, se agota (SENNETT, 2000, p. 145). La competitividad 
en las relaciones de trabajo induce a una colectividad anómala, a una 
falsa solidaridad. Las relaciones de trabajo tienden a convertirse cada 
vez más empobrecidos, vacías de su potencialidad humana.

En la actual sociedad, el implacable incentivo al trabajo de 
excelencia – que ha sido característico en las diferentes organizaciones, 
sean ellas públicas o privadas – sirve como instrumento, mecanismos 
y referencia para alcanzar un estatus personal y/o institucional. Ello trae 
como consecuencia una motivación personal y/o colectiva que puede 
“llevar tanto a afirmaciones de superioridad como al incremento del 
aislamiento y la desconexión sociales” (SENNETT, 2009, p.159). Esto 
dificulta la propia vida del profesor en el espacio de trabajo, ya que 
se queda aislado en sus dificultades y se ve impedido de encontrar 
colaboradores y ni siempre consigue construir vínculos para acciones 
colectivas que le ayuden a buscar mejoras en las condiciones de trabajo.

La cultura de la performatividad imprime en los profesores un 
comportamiento que lleva a asumir responsabilidades y compromisos 
que “garantizan” el éxito de la institución. En los programas de 
postgrado esto es muy evidente porque las exigencias por el aumento 
de las publicaciones personales interfieren en la evaluación de todo 
el Programa. En ese sentido, los profesores investigadores buscan 
incansablemente realizar el mayor número de investigaciones y de 
publicaciones posible, aunque éstas no satisfagan sus intereses 
personales, pero, que sean capaces de contribuir y garantizar la 
cantidad de las publicaciones que el Programa precisa para mantener 
o mejorar su concepto junto a las instituciones de fomento.
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El mundo moderno tiene dos recetas para despertar el deseo 
de trabajar duro y bien. Una es el imperativo moral de trabajar 
bien para la comunidad. La otra receta recurre a la competencia: 
supone que competir con otros estimula el deseo de tener un buen 
rendimiento y, en lugar de la recompensa de la  cohesión de la 
comunidad, promete recompensas individuales. Ambas recetas han 
mostrado ser problemáticas (SENNETT, 2009, p.23).

Así, los profesores, impelidos de seguir esa búsqueda de 
excelencia y distinción, someten su trabajo a la incansable presión 
interna y externa, lo que les deja aún más en soledad. Sennett (2009) 
afirma que el problema no está em la motivación o aspiración por 
la búsqueda de la calidad, ya que ésta es lo que mueve los seres 
humanos en sus vidas. Lo que se discute son las “condiciones sociales 
que conforman estas motivaciones” (SENNETT, 2009, p. 157).

En ese sentido, podemos afirmar que el profesor universitario 
puede ejercer su práctica en el campo de la superficialidad y de la ilusión 
institucional, influenciada subjetivamente por la producción de la cultura 
mercantil que la universidad ha asumido. Además, preocupa el hecho 
de que muchas veces este profesional pierde la comprensión de sus 
actividades laborales, ya que las condiciones sociales y económicas 
interfieren en su trabajo, exigiendo nuevos patrones de excelencia, 
que, muchas veces, son inalcanzables, provocando frustración.

El trabajo flexible, intensificado y precarizado del profesor 
universitario, trajo consigo un aumento significativo de la jornada de 
trabajo y, por consecuencia, la reducción de la vida social cada vez 
más mezclada a la vida profesional, especialmente, con el uso de las 
tecnologías y redes sociales, ya que los docentes continúan ejerciendo 
sus actividades académicas en casa o en otros espacios sociales, 
incluso en el periodo destinado al descanso del profesor.
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La búsqueda de la subsistencia y el éxito profesional se convirtió 
en una necesidad compulsiva que esclaviza el individuo, llevándolo 
a trabajar siempre más. Aquello que Sennett (2009) discute sobre la 
cuestión de la “artesanía”, que “designa un impulso humano duradero 
y básico, el deseo de realizar bien una tarea” (SENNETT, 2009, p. 12), 
y que proporciona al sujeto una sensación de orgullo por el trabajo 
realizado, se ha convertido en algo cada vez más difícil.

La recompensa emocional que la artesanía brinda con el 
logro de la habilidad es doble: el artesano se basa en la realidad 
tangible y puede sentirse orgulloso de su trabajo. Pero la sociedad ha 
obstaculizado estas recompensas en el pasado y sigue haciéndolo hoy. 
En diferentes momentos de la historia occidental, la actividad práctica 
ha sido degradada, se la ha divorciado de objetivos supuestamente 
superiores (SENNETT, 2009, p. 17).

De esta manera, en el trabajo artesanal el sujeto tiene la 
posibilidad de ejercer algo fundamental que es la reparación, es decir, 
tiene la oportunidad de al mismo tiempo en que realiza su trabajo, 
reflexionar sobre él, o evaluar las etapas importantes en el proceso 
de su trabajo. Ese conocimiento del trabajador sobre su trabajo, “les 
permite ver más allá de los elementos de una técnica, su finalidad y 
coherencia de conjunto” (SENNETT, op.cit. 131).

Así, para acompañar los constantes cambios en las exigencias 
y en las clasificaciones entre profesores, universidades, cursos, 
programas de postgrado, los docentes pasan a trabajar pensando y 
actuando en números, indicadores de desempeño, comparaciones y 
competiciones. Para Sennet (2009), en el campo científico, esta verdad 
es objeto particular de una práctica infeliz. Según él, en las relaciones 
entre “expertos”, la comparación odiosa conduce a los investigadores 
a perder el sentido de la calidad de lo que investigan, ya que “la carrera 
contrarreloj” - esto es, la carrera por la publicación de resultados - 
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domina los laboratorios científicos de tal manera que llega a trivializar 
el trabajo” (SENNETT, 2009, p.163).

Sennett (2009) afirma que, de hecho, hay diferencias de 
desempeño entre los profesionales, lo que es inherente a cualquier 
profesión, esté relacionada con la carpintería, la cocina o la ciencia, 
el problema está en el hecho de la comparación odiosa entre los 
considerados “expertos” y los no expertos”. Según él, las instituciones 
como un todo, tienden a privilegiar los llamados “expertos,” aquellos 
sujetos que desempeñan su trabajo con excelencia. Esto ya muestra, 
según este autor, que la institución tiene problemas. En el caso de 
las universidades, los profesores que se destacan en sus áreas de 
investigación y que poseen un reconocimiento académico dentro y 
fuera del espacio en que actúan, son esos “expertos.” (2009, p. 164). 
La institución “desatenta,” que prefiere contribuir para profundizar 
las diferencias entre los “expertos” y “no expertos”, favorece la 
comparación odiosa y enfatiza “la desigualdad y la sensación de 
humillación y el resentimiento que este experto puede producir en 
los demás; otra consecuencia, más sutil, es que el propio experto se 
sienta acosado por las críticas” (SENNETT, 2009, p.162).

Además, estas instituciones ignoran el deseo de los 
profesionales “no expertos” de avanzar en su trabajo para darle 
sentido. Una universidad que se preocupa con los cambios y las nuevas 
exigencias en torno al trabajo académico debe promover acciones 
de organización y enfrentamiento que valore el ser humano en su 
totalidad y diferencias, y que garantice la participación democrática 
y solidaria de los sujetos en el contexto de su trabajo. La institución 
universitaria debe ayudar a sus profesionales a comprender los 
cambios en su trabajo y “verse enriquecidos por las habilidades y 
dignificados por el espíritu de la artesanía” (SENNETT, 2009, p.185).



86

s u m á r i o

El profesor, a su vez, debe aprender a conducir la obsesión 
por producir cada vez más en un corto espacio de tiempo, buscando 
el ejercicio del cuestionamiento y de la comprensión para un mejor 
desarrollo de su trabajo. Es preciso aprender a motivarse para el trabajo 
a pesar de la convivencia con la “competición ciega” (SENNETT, 2000, 
p.173). Este es un proceso difícil de autogobierno, que contribuye 
para desarrollar en el sujeto la capacidad de resolver sus problemas, 
sea en el ámbito individual, sea en el plan colectivo, y de ésta forma 
poder reconocer, “las secuencias del proceso de trabajo, indicando 
el momento en que el artesano puede hacer una pausa y reflexionar 
sobre lo que está haciendo (…) el resultado puede ser más satisfactorio 
desde el punto de vista ético (SENNETT, 2009, p.192).

En ese sentido, el trabajador que desarrolla su “espírito artesano” 
tiene una actitud proactiva; él se compromete con su trabajo y recibe 
como recompensa la satisfacción por el simple hecho de haber realizado 
un buen trabajo. El docente de la educación superior, que desea construir 
proyectos pautados en principios éticos, precisa estar atento a la naturaleza 
y al ritmo de los cambios en su trabajo, manteniendo una actitud vigilante 
en relación a los fundamentos de su actuación profesional.
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Da Antiguidade até os três últimos séculos, a história da 
humanidade, ou mais especificamente, do mundo ocidental, foi 
narrada sob o ponto de vista do masculino. Apesar disso, as mulheres, 
individualmente ou em grupo, não deixaram de reivindicar igualdade de 
direitos, procurando, por um lado, sobressaírem-se perante as narrativas 
essencialistas, marcando presença e, por outro, provocando micro ou 
macrorrupturas no sistema falocêntrico, ao solicitar um direito de fala.

A entrada do feminismo como movimento na segunda metade 
do século XIX nos obrigou, nesse percurso, a encarar o feminismo sob 
um aspecto plural. O livro da filósofa norte-americana Angela Davis, 
Mulheres, raça e classe, publicado em 1981 é reverenciado como 
a matriz interseccional do feminismo trazendo, na mesma obra, as 
questões de raça, classe e gênero.

Sob a perspectiva os movimentos políticos que buscavam 
unir a luta abolicionista e a luta pelos direitos femininos, a obra de 
Davis (2016) concentra-se nas décadas de 1960 e 1970 nos Estados 
Unidos, revelando a discrepância entre os interesses que moviam 
as primeiras sufragistas dos Estados Unidos, a luta das mulheres 
negras na extinção da dupla opressão (escravocrata e masculina), e 
as particularidades das mulheres operárias.

Ao longo da década de 1830, as mulheres brancas – tanto 
as donas de casa como as trabalhadoras – foram ativamente 
atraídas para o movimento abolicionista. Enquanto as 
operárias contribuíram com parte de seus minguados salários 
e organizaram bazares para arrecadar mais fundos, as de 
classe média se tornavam ativistas e organizadoras da 
campanha antiescravagista. Em 1833, quando a Sociedade 
Antiescravagista Feminina da Filadélfia foi criada, na esteira 
da convenção de fundação da Sociedade Antiescravagista 
Estadunidense, o número de mulheres brancas simpatizantes 
à causa da população negra era suficiente para estabelecer o 
vínculo entre os dois grupos oprimidos. (DAVIS, 2016, p. 47).
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A junção dos dois grupos se dava em função do mesmo 
estado de escravidão e dependência em que se encontravam em 
relação ao ser masculino e branco. De acordo com Davis (2016, p. 
46), para as feministas da época, o matrimônio era uma espécie de 
escravidão que se assemelhava à sofrida pela população negra. A 
comparação é simplista diante do genocídio que foi a escravidão 
tanto em relação à morte física como simbólica do povo africano 
escravizado e de seus descendentes, mas não deixa de ser aceitável, 
tendo em vista o poder que o homem da época tinha sobre a mulher, 
podendo se desfazer dela, inclusive matando-a, caso lhe conviesse, 
sem que, com isso, pudesse sofrer punição.

Na união desses grupos oprimidos, em um estado de leis que 
ainda mantinha a escravidão como norma, as mulheres negras eram 
destituídas de gênero, igualando-se aos seus companheiros, o homem 
negro, no tocante ao aspecto de ser uma propriedade para o homem 
branco. Nas palavras de Davis (2016, p. 17):

Como escravas, essas mulheres tinham todos os outros 
aspectos de sua existência ofuscados pelo trabalho compulsório. 
Aparentemente, portanto, o ponto de partida de qualquer 
exploração da vida das mulheres negras na escravidão seria 
uma avaliação de seu papel como trabalhadoras. O sistema 
escravagista definia o povo negro como propriedade. Já que 
as mulheres eram vistas, não menos do que os homens, 
como unidades de trabalho lucrativas, para os proprietários de 
escravos elas poderiam ser desprovidas de gênero.

Essa desapropriação das mulheres negras da categoria de 
gênero era moldada pela conveniência dos senhores de escravos. Como 
força de trabalho e fonte de produtividade, as mulheres negras eram 
semelhantes a seus companheiros e, como tal, sofriam com o trabalho 
árduo, os castigos e as mutilações. Todavia, o corpo dessas mulheres 
se submetia também à satisfação dos prazeres sexuais dos senhores de 
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escravos e de seus feitores. Nesse tocante, havia o agravante do estupro 
e da humilhação aos companheiros dessas mulheres escravas.

Somando-se ao fato de as mulheres negras escravizadas serem 
destituídas de gênero, temos “a ideologia da feminilidade do Século XIX, 
que enfatizava o papel das mulheres como mães protetoras, parceiras 
e donas de casa amáveis para seus maridos” (DAVIS, 2016, p. 18). 
Nesse caso, em especial, as mulheres negras seriam consideradas 
anomalias, levando-se em consideração a assimetria entre elas e o 
padrão de feminilidade esperado de uma mulher.

Cabe aqui lembrarmos de duas mulheres negras que servem 
de ilustração para a abordagem desse aspecto da ideologia da 
feminilidade do Século XIX: uma no que diz respeito à contestação 
desses aspectos femininos em relação à mulher negra, desalojando-a 
da categoria feminina; outra, retirando da mulher negra esses atributos 
em função do aspecto da resistência à escravidão. São elas Sojourner 
Truth (Isabella Baumfree) e Harriet Tubman. Ambas, como mulheres 
negras, provaram que a fragilidade não é uma marca feminina e que 
a mulher é capaz de se colocar em par de igualdade com o homem.

A primeira ficou conhecida por seu famoso discurso que teve 
como mote a expressão “Não sou eu uma mulher?”, ocorrido em uma 
convenção de mulheres em Akron, Ohio, em 1851. “Com seu inegável 
carisma e suas poderosas habilidades como oradora, Soujourner Truth 
derrubou as alegações de que a fraqueza feminina era incompatível com 
o sufrágio – e fez isso usando uma lógica irrefutável” (DAVIS, 2016, p. 70).

A segunda mulher negra, Harriet Tubman, entrou para a história 
da resistência à escravidão “por seu extraordinário ato de coragem 
ao conduzir mais de trezentas pessoas pelas rotas da chamada 
Underground Railroad” (DAVIS, 2016, p. 35). Ao refletir sobre o seu 
trabalho na lavoura em Maryland, percebeu que era tão potente 
fisicamente quanto qualquer homem. Seus dotes físicos, em conjunto 
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com o conhecimento que obteve com o pai sobre plantas, ervas e 
raízes e de como andar em silêncio pela mata, produzindo trilhas, fez 
com que Tubman tivesse êxito na condução de escravos e escravas 
em suas rotas de fuga. “Durante a Guerra Civil, Harriet Tubman 
manteve sua oposição incansável à escravidão, e ainda hoje detém o 
mérito de ter sido a única mulher nos Estados Unidos a liderar tropas 
em uma batalha” (DAVIS, 2016, p. 35).

Após a Guerra Civil dos Estados Unidos ou Guerra da Secessão, 
com a vitória da União sobre os Confederados, a ideologia racista se 
sobrepôs, acirrando as divergências entre o movimento sufragista 
e a luta pelos direitos da população negra. Nesse momento, tal 
ideologia predomina fazendo com que as sufragistas colocassem o 
direito do voto feminino como mais urgente do que a emancipação 
do povo negro, pois, na prática: “Não eram os direitos das mulheres 
ou a igualdade política das mulheres que tinham de ser preservados 
a qualquer custo, e sim a superioridade racial reinante da população 
branca” (DAVIS, 2016, p. 131).

Os interesses que moviam as primeiras sufragistas dos Estados 
Unidos também entraram em confronto com as mulheres das classes 
trabalhadoras. A representação das mulheres brancas na campanha 
antiescravagista superava a das mulheres operárias, pois, ao contrário 
destas, aquelas não precisavam exercer trabalho remunerado e 
constituíam-se de mulheres da classe média e da burguesia emergente. 
Por sua vez, as mulheres operárias militavam “contra a dupla opressão 
que sofriam, como mulheres e como operárias” (DAVIS, 2016, p. 
65). Ao lado dessas mulheres, estavam também as imigrantes que 
engrossavam o proletariado industrial da nação.

Essas mulheres – ao contrário de suas antecessoras, cujas 
famílias eram proprietárias de terras – não tinham com o 
que contar, exceto sua força de trabalho. Quando resistiam, 
estavam lutando pelo direito de sobreviver. E lutavam com tanta 
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determinação que, ‘nos anos 1840, as mulheres eram as líderes 
da militância operária nos Estados Unidos’. (DAVIS, 2016, p. 65).

Os interesses dessas mulheres operárias eram outros. A luta 
delas não era tanto por igualdade de direitos entre homens e mulheres 
e o direito ao voto só valia como recurso para outras conquistas, 
“como uma arma poderosa na luta de classes’ (DAVIS, 2016, p. 148). 
Para estas mulheres:

Embora o comportamento sexista de seus companheiros 
precisasse, sem dúvida, ser contestado, o inimigo real – o 
inimigo comum - era o patrão, o capitalista ou quem quer 
que fosse responsável pelos salários miseráveis, pelas 
insuportáveis condições de trabalho e pela discriminação 
racista e sexista no trabalho.

Em suma, a ideologia burguesa das mulheres brancas, segundo 
Davis (2016, p. 147), não conseguiu perceber o óbvio, ou seja, o fosso 
existente entre elas, as mulheres da classe trabalhadora e as mulheres 
negras no que se referia aos direitos femininos. Para estas duas últimas, 
a exploração de classe e a opressão racista, respectivamente, não 
reconheciam discriminação de sexo entre elas e seus companheiros. 

Devido a isso, nos movimentos pelos direitos das mulheres, 
a questão de gênero diversificou-se em função de inúmeros fatores 
que incluíam a questão de raça e classe. “As mulheres negras, é claro, 
eram praticamente invisíveis no interior da longa campanha pelo 
sufrágio feminino” e “as mulheres brancas da classe trabalhadora 
[...] não abraçaram a causa do sufrágio feminino com entusiasmo” 
(DAVIS, 2016, p. 146).

Uma coisa, no entanto, conduz esses discursos tão contradi-
tórios, unindo em parte mulheres da classe trabalhadora e mulheres 
negras e divergindo amplamente entre estas e as mulheres brancas 
burguesas, o pensamento hegemônico europeu de supremacia racial 
e superioridade masculina, assim como o capitalismo industrial. No 
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caso das mulheres brancas burguesas, a supremacia racial e de clas-
se estava em primeiro plano e justificavam a cisão e colocando-as em 
uma categoria diferenciada. Elementos que ainda hoje se encontram, 
em maior ou menor grau, seja na sociedade norte-americana ou na 
brasileira e que contribuem para a cultura do racismo.
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Tempo e memória, portanto, constituem-se em elementos de um 
único processo, são pontes fundamentais que ligam o presente 
ao passado, projetando, em um movimento simultâneo, o futuro.  
(DELGADO, 2010, p. 59)

Iniciamos este escrito com a citação de Delgado para 
decorrermos as memórias da roça no tempo passado e presente, 
com o objetivo de serem lembradas no futuro por nós acadêmicos 
que vivenciamos as experiências do campo. Somos de origem rural e 
empregaremos termos e analogias nesta trajetória como sujeitos do 
campo, por meio da qual deliberaremos uma reflexão conjunta.

Como filhos de agricultores, compreendemos o que é apanhar 
uma enxada ao nascer do sol e dirigir-se ao roçado de trinta braças e 
detergir a lavoura, tendo apenas uma pausa ao meio-dia para o almoço 
embaixo de uma palhoça (feita com palha de coco babaçu). Após a 
refeição, um cochilo rápido, pois os mais velhos se apressavam para 
continuar a empreitada.

Exprime-se, deste modo, Delgado (2010, p. 61): “É a memória 
fluxo de duração pessoal que possibilita a lembrança de fatos, lugares 
e músicas”. As reminiscências que trazemos do tempo passado e 
presente sobre a roça são um pouco de nós, de nossa identidade, 
nossa cultura, nossa fé, acompanhada de acontecimentos, ambientes 
e canções que recordamos.

O camponês quando chegava do roçado ao finalzinho da 
tarde não iria jantar e dormir o sono do labutador satisfeito. Existiam 
outras obrigações para realizar, e somente depois o descanso do dia 
trabalhado. Fazia-se necessário compartilhar as tarefas entre os filhos; 
geralmente os mais velhos teriam a obrigação de colocar a cangalha no 
jumento, além de quatro barris vazios, e descer para rio ou açude mais 
próximo. Era necessário encher as vasilhas, tais como potes e jarras, 
para no dia seguinte estar despreocupados desses afazeres. Os filhos 
mais novos eram conduzidos a buscarem as ovelhas, cabras e os bois 



96

s u m á r i o

no pasto para assentar no curral, pois os animais também precisavam 
ter o repouso noturno. Enquanto isto, a esposa animada preparava o 
jantar, fosse um cuscuz com charque, uma sopa de caldo de feijão, um 
baião de dois ou outra saborosa comida para a família se alimentar. 
Após os afazeres sobrava um tempo para os meninos se banharem no 
açude, geralmente nesses banhos as crianças aproveitavam para fazer 
algumas brincadeiras tais como ‘’cobra-cega’’, ‘’esconde-esconde’’, 
‘’pular mais alto’’, ‘’corre-corre”, fechar a respiração debaixo da água, 
contar piadas, brincar de pula-corda, jogar uma pelada de futebol e 
outras brincadeiras que surgiam simultaneamente.

Na roça, as crianças e os jovens amadurecem mais cedo e os 
pais delegam afazeres independentemente da idade; possivelmente 
o menino e a menina são presenteados com algum animal ou ave 
(peru, galo, bode, ovelha, bezerro ou outros), mas, nem sempre isso 
era para o uso do ofertado, quiçá uma maneira dos pais ocuparem e 
atribuírem responsabilidade aos filhos.

Na zona rural a energia elétrica se fazia ausente, lampião de 
gás era o refúgio nas noites daqueles que se viam em melhores 
condições econômicas, como os fazendeiros e os donos de 
propriedades rurais. Os agricultores que trabalhavam em terras 
de latifundiários em troca de moradia e um pedação de chão para 
o plantio da lavoura se clareavam com a luz de querosene e se 
porventura faltasse o gás ficariam no escuro ou recorreriam às velas.

Ao anoitecer os mais velhos gostavam de ligar o rádio de pilha 
e ouvir a ‘’Voz do Brasil’’, programa de rádio que acontecia das 19h às 
20h com informações acerca do que acontecia no país. Ao acabar a 
programação geralmente se sentava toda a família no terraço em frente 
de casa. Os homens e mulheres contavam histórias entre si, as crianças 
participavam de diversas brincadeiras de roda (‘’Ciranda, cirandinha’’, 
‘’Peixe vivo’’, ‘’A Canoa Virou’’, ‘’Escravos de Jó’’, ‘’Terezinha de Jesus’’, 
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‘’Fui ao Tororó’’ e outras que se aprendia geralmente na escola, através 
das professoras ou mães que ensinavam em casa).

Nas noites de lua se contavam histórias de lobisomem, comadre 
florzinha, Saci-Pererê, histórias do papafigo, e tantas outras que 
deixavam a criançada amedrontada, mas, sempre proferindo no íntimo 
que se ‘’contasse mais uma’’, e o vovô, o papai, ou o titio sempre 
narrava mais uma história de ‘’trancoso’’ conforme eles diziam.

Essas noites felizes não eram constantes, geralmente acontecia 
em finais de semana ou quando se tinha um momento festivo como 
as festas juninas, uma novena na casa do compadre e da comadre, 
ou até quando se juntavam os moradores para uma prosa na noite 
clara da lua cheia.

No cotidiano isso era diferente; após o jantar, as crianças se 
direcionavam aos aposentos, logo em seguida os pais faziam o mesmo. 
Dormiam-se cedo, acordavam com o cantar do galo. As crianças às 
seis da manhã estavam de pé, após o café, algumas caminhavam para 
a escola, outras seguiam os pais para a lavoura, dado que precisavam 
plantar o feijão, o milho e outros cereais que eram necessários para o 
sustento da família.

E atualmente? Hoje na roça não é muito diferente o sertanejo 
acorda bem cedinho com o cantarolar dos galos, para labuta cedo 
começar, e faz a ordenha do gado leiteiro antes do dia raiar, às seis 
horas da manhã todos vão à cozinha, reunidos para o café matutino e 
assim vai se seguindo nos dias atuais para não romper as tradições. 

Na roça chegou-se à modernidade; em nossos dias a eletricidade 
e as máquinas surgem como facilitadoras do trabalho braçal. Contudo 
esse cenário não é igual para todos, muitos não têm condições de 
adquirirem equipamentos, e outros preservam o estilo antigo, suas 
labutas são manuais, preservando o plantio dos tempos passados.
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Os tempos mudaram, evoluíram, mas o camponês com toda 
sua simplicidade preserva a memória dos tempos dos avós e bisavós, 
tataravós... Chegou a inovação aqui nos sertões, e os maquinários 
de todo tipo, daqueles que são capazes de plantar, limpar e colher, 
mas quem possui na realidade tais máquinas são os senhores das 
fazendas, aqueles que dispõem de capital.

Entretanto, o homem do campo segue soberano na sua lida e tem 
orgulho de dizer:- “A minha tradição nunca deixarei se perder”. Ainda 
se fazem festas de reizado, São João na roça e o forró pé de serra, e o 
sertanejo vai seguindo deixando o tempo passar, mas se atualizando, 
mas sem perder sua memória dos tempos de glória da roça.

A educação do homem do campo se desenvolve na maioria das 
vezes nas escolas agrícolas que resistem ao tempo e vão se perpetuando 
na lembrança, sendo assim, o homem se desenvolve e vai fincando 
suas raízes, que vão crescendo e se desenvolvendo, multiplicando seu 
conhecimento. A educação se desenvolve tendo como base as novas 
gerações, os avanços chegam tão rápido quanto o tempo vai passando 
e o homem do campo pelos sertões vai ficando; chega-se o momento 
do desenvolvimento e as raízes não são esquecidas, permanecendo 
fincadas e mantendo vivas todas as tradições.

As reminiscências não podem ser apagadas; segundo Delgado 
(2010. p. 55): “Os sujeitos construtores da história são muitos, são 
plurais, são de origens sociais diversas”. O homem e a mulher do 
campo são construtores de suas memórias e histórias e que precisam 
ser narradas e contadas por nós. Os camponeses têm uma empatia 
gloriosa, uma paz trasbordante e um sorriso contagiante. No sertão, as 
crianças aprendem com os mais velhos a plantar, colher, nadar, pescar, 
correr, subir em árvores, etc. Guardam na memória, histórias contadas 
de pai para filho, preservando as gerações.
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Este estudo versa sobre a dissertação de Maria das Neves de 
Araújo Lisboa, cujo objetivo é investigar a percepção de professores 
de Matemática em uma instituição de ensino no Alto Sertão da Paraíba, 
que funciona desde 1944 promovendo a inclusão de aprendizes 
surdos. A autora utilizou a abordagem qualitativa, analisando de modo 
descritivo os dados colhidos com os professores, através de entrevistas 
semiestruturadas analisadas e interpretadas através de Bardin.

A instituição oferece cursos de nível superior e cursos de 
nível médio técnico, e a pesquisa teve foco em seus docentes de 
matemática, entrevistando oito professores. Destaca-se que todos os 
participantes já tiveram experiência com alunos surdos. Na pesquisa 
foi utilizada uma entrevista semiestruturada, com perguntas abertas 
e fechadas, com o objetivo de identificar características relacionadas 
à formação e atuação dos sujeitos envolvidos, traçando seu perfil 
socioeducacional. Dessa forma, surgiram três categorias: formação 
docente; processo de ensino/aprendizagem de Matemática para 
alunos surdos; e estrutura física e pedagógica.

Na introdução, Lisboa critica a forma de inclusão adotada 
pela escola, já que os alunos com alguma deficiência precisam ser 
tratados da mesma forma que os alunos tidos como normais.  Através 
de experiências vivenciadas, notamos que a exclusão começa pela 
escola, onde muitos professores só valorizam o aluno que sabe mais, 
eles não entendem que o aluno que não consegue aprender precisa de 
um apoio diferenciado, de uma ajuda voluntária, de uma investigação 
para saber o motivo de não estar conseguindo acompanhar o resto da 
turma. Precisamos ver o aluno como um todo e não somente como um 
a mais que se encontra ali só de corpo presente.

A referida dissertação foi dividida em três capítulos. Inicialmente, 
Lisboa destacou as trilhas metodológicas que encaminharam todo 
o percurso da aplicação das entrevistas, evidenciando o cenário 
da pesquisa, o professor com alunos surdos e a coleta de dados.  
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No segundo capítulo, ela descreve as linhas históricas, tanto num 
cenário nacional quanto mundial, do contexto acerca dos surdos, dos 
processos de segregação, de suas lutas e conquistas, como também 
o processo das políticas educacionais que envolvem a inclusão dos 
surdos, destacando as diferenças entre a deficiência auditiva e a surdez, 
os impasses do processo de ensino na disciplina de matemática, na 
educação e dos aprendizes surdos.

A autora relata o processo de formação docente em Matemática 
na educação dos surdos. Por último, no terceiro capítulo, ela descreve 
os recortes e impressões diante da experiência realizada, cujas linhas 
descritas seguiram categorias, comparações com obras que se 
identificam com a matemática e a surdez (LISBOA, 2019).

Através da análise de dados extraídos das falas dos 
entrevistados, foram observados alguns itens que nos chamaram a 
atenção. Percebemos que muitos educadores não estão preparados 
para suprir as necessidades do alunado surdo, e que por isso sua 
aprendizagem pode ser afetada. Muitos não fizeram sequer um curso 
de formação continuada, e sabemos que o educador precisa se 
reciclar todos os dias, revendo a prática de ensino e o que é possível 
melhorar para que os alunos alcancem o seu objetivo, que é aprender.  
A seguir apresentamos alguns dados coletados por Lisboa que dão 
ênfase aos problemas enfrentados pelo aluno surdo e também pelo 
professor, já que muitos não têm a formação almejada para um 
educador de alunos com necessidades especiais.

Diante dos dados apresentados através da entrevista realizada 
com os participantes da pesquisa, observa-se que a maioria é do sexo 
masculino, 67,5%, enquanto 33,5% pertencem ao sexo feminino. No 
tocante à idade, 50% estão na faixa etária entre 25 e 35 anos; 25% 
entre 35 e 45 anos e outros 25% entre 45 e 55 anos. Foi observado 
que a maioria dos professores é jovem, com menos tempo de 
experiência, mas teve oportunidade de conhecer a Língua Brasileira 
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de Sinais (LIBRAS). Observamos que os professores mais velhos não 
cursaram essa disciplina no seu curso de formação. Vale ressaltar que 
ter cursado a disciplina não é suficiente para ensinar ao aluno surdo, 
seria interessante que as instituições de ensino oferecessem, pelo 
menos uma vez ao ano, a capacitação em Libras, só assim o alunado 
aprenderia melhor e o professor se sentiria mais seguro.

A autora acredita que a educação inclusiva seja de suma 
importância na formação dos professores e que ela deva acontecer 
tanto inicialmente como de forma contínua. Só assim contribuiria para 
a inclusão dos surdos. A falta do conhecimento em Libras dificulta a 
comunicação dos sujeitos surdos, levando a prejuízo na aprendizagem. 
Outro problema apresentado é a comunicação entre professor 
e intérprete, o que leva o aluno à dificuldade de aprendizagem em 
Matemática e em outras disciplinas também.

A metodologia aplicada ao aprendiz surdo precisa ser adaptada 
às suas necessidades, e o educador precisa ter conhecimento, 
planejamento e valorização dos direitos dos alunos surdos, só 
assim a inclusão acontecerá de fato. Outro fator importante é que 
todos precisam de aceitação com relação à inclusão e por último o 
atendimento especializado é de fundamental importância na vida 
escolar do alunado surdo.

Para o encaminhamento do percurso metodológico foram 
adotadas medidas inclusivas, visto tratar-se de seres humanos, cujos 
procedimentos foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), como também 
estão de acordo com as diretrizes das Resoluções nº 466/12 e nº 
510/2016 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde/
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Todo o processo foi realizado 
através do site da Plataforma Brasil.
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Observamos que nos últimos anos o índice de crianças com 
algum tipo de deficiência tem aumentado. Porém, uma das deficiências 
que mais tem encontrado barreiras é a surdez, já que para ter uma boa 
comunicação com os surdos é preciso saber a Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), dada a dificuldade de dominar o alfabeto e se comunicar. 
Então, perguntamos: será que as políticas públicas estão de fato sendo 
respeitadas pelas escolas e pelos responsáveis pela educação?

Precisamos nos certificar se os profissionais que lidam com 
alunos com algum tipo de deficiência estão preparados para auxiliar 
na sua aprendizagem e com as atividades adaptadas para eles. As 
instituições devem visar ao bem-estar dos alunos e de toda a escola. 
Uma escola deve ser saudável e coerente com aquilo que ela pretende 
que seus alunos aprendam, para que possa formar futuros cidadãos 
conscientes de suas responsabilidades.  Portanto, finalizamos o nosso 
texto com a certeza de que nós, profissionais, precisamos de formação 
constante, não só o professor, mas toda a equipe escolar, do gestor ao 
vigia, porque todos juntos formam a escola.

Assim, concluímos o exposto acima com a sensação de que 
a educação especial não é desenvolvida como deveria, pois não há 
efetivamente o desenvolvimento de uma prática educativa que integre as 
disciplinas. O modo como a educação especial é praticada nas escolas 
e nas salas de aulas não é muito eficaz, pois não se dá através de um 
projeto extracurricular. Muitas vezes não saem do papel e infelizmente não 
têm continuidade, é descontextualizado, fragmentado e desarticulado, 
isso quando acontece. Para que a inclusão de fato aconteça, saia do 
papel e passe a ser concreta é preciso que a política e os governantes 
estejam comprometidos com o serviço público e governem para o 
interesse do povo e não para os seus próprios interesses.
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A apicultura brasileira, está presente em todos os Estados 
da federação, apresenta uma enorme relevância em suas diversas 
atividades que consiste cada vez mais no aprimoramento e 
profissionalização da atividade formal e comercial, em virtudes dos 
produtos gerados pelas abelhas, mel, cera, apitoxina, pólen, geleia 
real, própolis. Esses são produtos classificados em duas categorias, 
quanto a sua originalidade: Origem Animal (mel, cera, apitoxina, geleia 
real); Origem Vegetal (pólen e própolis), Além de oferecer um serviço 
importante para a manutenção da vida humana e várias espécies 
vegetais, através da Polinização.

Eu te convido agora, a uma breve leitura que versa sobre esses 
fascinantes animais as abelhas, vamos ler, refletir, um pouco sobre toda 
dinâmica em constante movimento da vida desses animais, renovação 
e tecnologia que os exemplos das abelhas nos oferece. Um mundo 
extraordinário, com políticas organizacionais bem definidas, uma lógica 
de distribuição e divisão de tarefas, em um sistema eficiente e, otimizado. 

As abelhas estão dívidas em dois grandes grupos: Apis 
mellifera L. tem origem africana e depois com os cruzamentos entre 
outras raças originaria da Europa, originando novas raças, com novos 
comportamentos, desde 1856 são encontrados registros que contam as 
atividades das abelhas aqui no Brasil. Que dão conta que seu primeiro 
acesso acontece, pelo Estado do Rio de Janeiro. Desde então, trabalhos, 
pesquisas, experimentos tem sido publicados no Brasil, nos últimos 
10 anos com acréscimo substancial em torno das abelhas e serviços 
e produtos. Aqui no Brasil são chamadas de africanizadas devido aos 
múltiplos cruzamentos ocorridos em centenas de anos, são abelhas 
classificadas com ferrão. Estas são as abelhas mais produtivas em 
termo de produção de mel em maior escala para comercialização, mais 
venham conhecer outro grupo muito de abelhas presente aqui no Brasil.

Estamos falando das abelhas melípona são as sem ferrão, ou 
com ferrão atrofiado sem aplicação de uso. São abelhas com várias 
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espécies com ocorrência aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, a 
mais conhecida é a URUÇU, além da ausência do ferrão nessas 
abelhas, elas são do grupo mais restrito, seletivo, sua estrutura 
organizacional é basicamente a mesma, porém com alguns hábitos 
mais especializados, mais específicos, mais delimitado, veja que 
seres interessante, essas abelhas  em campo de flores diversos,  
quando enviam suas camponesas para fazer o reconhecimento da 
área geográfica, elas selecionam em qual flor suas operarias iram 
colher o matéria prima para colmeia, classifica a flor para colher o 
nécta, para a produção do seu principal produto. O mel.

Em ambos os grupos as abelhas com ou sem ferrão, em seus 
sistemas de reconhecimentos fazem seus registros através de uma 
linda dança, sincronizada que traduz o caminho correto para as 
demais que fazem parte do grupo, colônia, enxame.    Podemos dizer 
que o DRONE, a tecnologia para a produção desses equipamentos 
foram diretamente inspirados pelos movimentos das abelhas, ou suas 
danças identificatórias das abelhas, que traduz, a leitura do caminho 
em um balé, complexo e cheio de leveza.

Esses animais estão presentes em todos os biomas vegetais do 
Brasil, com suas particularidades, são animais diferenciados em sua 
organização diferente da grande maioria que compõe a classe insecta, 
as abelhas vivem em sociedade, estão organizadas nos grupos 
basicamente no mesmo sistema, as operarias são as mais numerosas, 
assim como sociedade humana, classe trabalhadora responsável pela 
parte produtiva, funcional da população.

Assim como em nossa sociedade, as abelhas operarias tem 
um papal fundamental para garantia da colônia,  o tempo de vida útil 
desde, manutenção diária da alimentação de todos, as operárias são 
responsáveis por colher todos os matérias necessários, para a construção 
ou manutenção, da estrutura da colmeia, como necta da flores para a 
produção do mel, resina para produção da própolis, que está serve 
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como uma barreira sanitária delimitado área externa para o interior da 
colmeia, também trazem outros matérias comumente encontrado na 
composição dos produtos, como presença de outras partes da planta, 
as operarias são indivíduos identificados com muita facilidade pelo 
seu aspecto morfológico, tem uma característica importante tem uma 
estrutura chamada de corbícula, desenvolvida no terceiro par de pernas, 
essa  estrutura é uma depressão que tem aspecto de um cesto, onde 
são armazenados as matérias prima, fica localizada na tíbia da perna.

Depois do alimento armazenado as operarias ainda cuidam 
do processo de separação dos alimentos, para toda a colmeia, são 
divididos em grupos as responsáveis pela higienização da rainha 
e das crias, outras pela distribuição dos alimentos, outras para a 
construção dos favos, são as chamadas às engenheiras, então como 
em nossa sociedade, todas as pessoas das mais simples a mais 
importante todas tem seu papel importante para construção de uma 
sociedade mais justa e solidaria, as abelhas tem em sua organicidade 
um exemplo de sociedade justo, eficiente e solidário. O seu período 
de vida gira entorno de 35 a 45 dias uteis, em algumas espécies as 
operárias também realizam a postura dos ovos, como os ovos são 
haploides unicamente masculino que originam os chamados zangões, 
vamos falar um pouco sobre o importante é único papel do zangão.

O zangão, ou os zangões de uma colmeia, eles são a 
população masculina, são animais em número reduzido que entre 
os demais tem uma característica morfológica diferente, sua cabeça 
é bem definida tem angulação arredondada, com isso facilita a 
identificação em ambos os grupos, com e sem ferrão, também não 
tem a presença dos corbícula, pelo simples fato de que os zangões 
não voam para o campo a trabalho. O abdome tem um segmento a 
mais que comportam a estrutura da genitália.

O zangão tem um papel nobre e único de fecundar a rainha para 
dá continuidade a espécie, quando ocorre o vou nupcial onde a rainha 
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já alimenta e madura para a reprodução vai ao voo  nupcial dançante, 
que em belos movimentos geométricos e complexos dança para a 
atrair o seu zangão que embebido pela beleza da dança, acompanhar 
sua rainha em ato único, belo, rápido e generoso da natureza e garantir 
a manutenção da espécie ao seu termino, se despede da sua amada 
rainha que fica com parte das peças que compõe sua genitália, ou 
aparelho reprodutor, cumpri o seu papel.

A rainha agora já fecundada, segue para perpetuação da espécie 
inicia um processo de reprodução para novos indevidos, a rainha é um 
indivíduo único na colmeia, existe alguma ocorrência de poliginia, porém 
raro de mais de uma rainha em uma colmeia, as rainhas são originarias 
de ovos com localização periférica, outros fatores também contribuem 
para esses resultados  já que ovos sofrem partenogênese, são ovos 
maiores, robusto e para o grupo das sem ferrão elas nascem de células 
chamadas de reias, ( células reias), para com ferrão tem uma estrutura 
chamada de realeira (células também reias de cria), com a determinação 
genética favoráveis, e boa alimentação nascem as rainhas que são 
indivíduos maiores, que a exemplo das características já citadas para 
cada indivíduo, as rainhas possuem um abdome avantajados, porém 
esses indivíduos mesmo em predominância de uma só rainha, a rainha 
produtiva aquela que  foi escolhida, eleita, e, está sendo alimentada 
adequadamente para a reprodução, existem outras rainhas  virgens que 
ficam no grupo seleto das rainhas, que se por acaso a rainha não esteja 
cumprido com o seu papel de eficiente na reprodução será morta e, em 
seguida eleita uma nova rainha, um mundo fascinante cheio de regras 
e normais naturalmente democráticos.

Essa é a estrutura no âmbito geral que permeia esses seres 
incríveis que nos fascinam com sua estrutura organizacional, social 
e democrática, eficiente em suas hierarquias bem estabelecidas. A 
abelha ainda apresenta outras particularidades e, dão origem os temas 
importantes, inclusive com uma linguagem cientifica complexa, mais 
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tentei convidar você leitor apenas conhecer esse despertar, um desejo 
de buscar mais informações desses que são considerados os animais 
mais importantes do mundo. Para finalizar nossa conversa veja por que 
esses animais são importantes para a humanidade.

Mel: Uma substância viscosa, doce, de sabor floral variável. 
Alimento rico, antioxidante, anti-inflamatório, adoçante natural, possui 
característica pertinente ao local onde o apiário está geograficamente 
localizado, o mel do bioma caatinga do nosso nordeste brasileiro, 
possuem característica medicinais, influenciado pelas plantas existente 
no entorno do apiário até 1 km de distância.  Assim se retrata aos 
demais produtos, já citados no corpo do texto.

As abelhas ainda oferecem um serviço incalculável para a 
humanidade chamado de polinização, que é o ato das abelhas em 
suas visitações levar entre as flores os grãos de pólen da antera para 
os estigmas estruturas reprodutivas das flores, isso nas flores das 
angiospermas,  o que garante a fecundação e inicia-se um processo 
de reprodução ou para ser mais objetivos “sementes, grãos, frutos” 
produção de alimentos, então, as abelhas são responsáveis por 42% 
da produção de alimentos no mundo das 57 espécies mais cultivada 
no planeta, com finalidade para alimentação humana. Por tanto com 
ausência desde animais, em pouco tempo sofreríamos uma catástrofe 
alimentar, muitos alimentos desapareceriam, outros aumentaria seus 
valores monetários rapidamente, uma década importante na produção 
de alimentos em grande escala, com escassez de vários alimentos 
essenciais a manutenção da vida humana.
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Podemos concluir o que é certo ou errado? Mas, podemos 
concluir um pensamento que parte de uma análise através dos estudos 
e bases pedagógicas sobre o ensino da Língua Portuguesa, e como 
base de uma reflexão o título é um pilar em que podemos refletir sobre o 
que é prescrito como o certo ou errado diante da Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa. As instituições educacionais estão cada vez 
mais preocupadas em inserir o uso do certo prescrito pela Gramática 
Normativa e estão esquecendo as origens e realidade de mundo dos 
discentes nessas instituições. A maioria do corpo docente surge como 
forte representante da normatividade imperada nos livros de ensino da 
Língua Portuguesa, e esquecem que o ensino pode ser um aliado para 
findar um conhecimento sólido ou partir para um suposto preconceito 
linguístico que parte por base das normas cultas. Podemos analisar os 
estudos sobre o ensino da Língua Portuguesa nas escolas e partir para 
uma análise do ensino e da forma que estão repassando aos alunos. 

De fato, parece que existia uma lacuna importante na bibliografia 
brasileira sobre questões de linguagem: livros escritos de forma 
acessível aos não especialistas (e a futuros especialistas) que 
explicitassem, com a máxima franqueza, opiniões divergentes da 
ideologia linguística dominante em nossa cultura- uma ideologia 
antibrasileira, repressora e autoritária, assumida e divulgada por 
gente que vê “erros” por todo lado e que acredita no mito da 
existência, num passado longínquo, de uma “época de ouro” da 
língua, quando todos falavam “certo” e ninguém “corrompia” a 
mística “língua de Camões”. (BAGNO, Marcos, p.10, 2015).

Na sociedade brasileira cada dia que passa os casos de 
desprestigio de determinada língua ou fala aumentam. Os indivíduos que 
estão em sociedade desconhecem as variações linguísticas e partem 
com desrespeito e surge o início do preconceito linguístico no qual 
exacerba o desrespeito de fala de um determinado povo, comunidade 
ou indivíduo. A fala de cada indivíduo de uma determinada sociedade 
passa constantemente por mudanças que podem ser determinadas 
através da presença de uma cultura, crença, idade ou determinados 
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momentos em que fazem com que os seres se adaptam ao uso da fala 
podendo ser feito o uso do formal ou informal.

A linguagem é considerada a primeira forma de socialização 
do indivíduo desde criança, os ensinos partem do convívio de forma 
explicita e pelos adeptos socialmente que envolvem todos os valores 
de um determinado ser. O ser humano nasce com habilidades inatas 
para aprender determinada língua e exercer através da fala. A língua 
é um sistema cujas partes podem e devem ser consideradas em sua 
solidariedade sincrônica. Sendo a linguagem social e individual, psíquica; 
psico-fisiológica e física. Portanto, a língua é determinada como a parte 
social da linguagem e que só um indivíduo não é capaz de mudá-la. Os 
linguísticas afirmam que “a língua é um sistema supra-individual utilizado 
como meio de comunicação entre os membros de uma comunidade”, 
portanto “a língua corresponde à parte essencial da linguagem e o 
indivíduo, sozinho, não pode criar nem modificar a língua”.

É claro que o livro podia e continua podendo ser criticado, mas 
a crítica perde todo o seu efeito saudável quando se transforma 
em ataque pessoal e deixa explícito o sentimento da intolerância, 
a maior inimiga da humanidade em todos os tempos, hoje mais 
do que nunca! (BAGNO, Marcos, p.11, 2015).

Atualmente podemos perceber que o preconceito linguístico 
estar cada vez mais forte e sendo tratado de forma “invisível”, sentindo-
se que quase ninguém percebe ou acaba não levando em consideração 
o desrespeito em forma de crítica em que fazemos a fala de um ser que 
não segue os padrões impostos pela norma padrão. Percebe-se que na 
sociedade brasileira há leis e políticas para o combate de preconceito 
racial, e outras políticas nas quais deixam notório o amparo a minorias 
que sintam as margens da sociedade. Mas, podemos perceber que 
não há políticas que defendam os casos de pessoas que já sofreram 
um tipo de preconceito linguístico e mesmo passando a essência 
daquilo que queira transmitir do seu modo que faz parte da sua 
história. Percebemos que o preconceito linguístico surge de classes 



113

s u m á r i o

majoritárias e urbanizadas que fazem uma determinada descriminação 
ao uso coloquial e rural da fala de um determinado povo.

Estudos Linguísticos comprovam que a língua é heterogênea 
e sofre suas variações em todos os seus níveis estruturais (fonologia, 
morfologia, sintaxe, léxico etc.) e em todos os seus níveis de uso social 
(variação regional, social, etária, estilística e etc.). Percebemos que no 
Brasil usa-se um português brasileiro e esse português brasileiro parte 
de um grau de diversidade e de variabilidade, não só pelos países, mas 
também por fatores sociais já mencionados e que surgem daí vítimas e a 
repercussão de muitos preconceitos.  Nesta análise podemos defender 
e compreender com maturidade os usos de variações linguísticas e os 
usos que fogem da realidade de ensino da Gramática Normativa.

Quando um indivíduo usa a determinada frase “A gente 
precisamos de vagas no estacionamento”, é considerado tão correto 
quanto o indivíduo que usa a frase “Nós precisamos de vagas no 
estacionamento”. Percebemos que os usos dessas frases podem 
variar de pessoa para pessoa a partir do grau de escolaridade que 
cada uma tem, podemos também analisar o uso da variação regional 
de cada lugar, uma determinada coisa é nomeada de uma ou de outra 
conforme a localidade de estado ou cidade. A frase: “Preciso comprar 
mandioca para meu café da manhã”, a frase: “Preciso comprar aipim 
para meu café da manhã”, ambas representam o mesmo conteúdo 
e mesmo significado nomeados mandioca e aipim e a partir daí 
percebemos a variação regional.

Podemos ditar o valor de um indivíduo por meio de sua fala? 
Não. Mas, podemos analisar a fala de um ser e fazer a análise sem ditar 
regras ou prescrever como certo ou errado, devemos também impor 
como base o respeito que determina o valor que cada ser carrega por 
trás de uma fala, sabendo que cada palavra exprime um valor para 
cada história e a fala sofre suas variações a partir de cada ser.
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São essas graves diferenças de status socioeconômico que 
explicam a existência em nosso país de um verdadeiro abismo 
linguístico entre os falantes das variedades estigmatizadas do 
português brasileiro (moradores da zona rural ou das periferias 
das grandes cidades, miseráveis ou pobres, analfabetos ou 
semi-analfabetos – que são a maioria de nossa população – 
e os falantes das variedades prestigiadas (moradores dos 
centros urbanos, mais escolarizados e de poder aquisitivo 
mais elevado). Para piorar o quadro, o abismo é ainda mais 
profundo entre esses dois conjuntos de variedades e a norma-
padrão tradicional, o modelo idealizado da língua “certa” que 
aparece codificado nas gramáticas normativas e que muita 
gente, por falta de reflexão mais acurada ou mesmo por falta de 
informação, insiste em continuar chamando de “norma culta”. 
(BAGNO, Marcos, p.28, 2015).

Percebemos que as pessoas costumam fazer uma exaltação na 
fala de uma pessoa que segue uma profissão nomeada como a melhor 
no mercado de trabalho, poder aquisitivo mais elevado, moradores 
de centros urbanizados e os que possuem um grau de escolaridade 
elevado, normalmente são considerados as pessoas que carregam 
bagagens para exercer a fala através da “norma culta”. Partem também 
julgamentos para aqueles que são de zona rural, periferias das grandes 
cidades, com grau de escolaridade menos elevado e determinados 
grupos sociais que usam uma variação não tão comum, costumam 
exacerbar esses julgamentos e que tornam um preconceito linguístico. 
Precisamos entender e lutar pela fala de um ser, como entendemos as 
lutas de outras classes que são minorias em sociedade.
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Ao mencionar sobre educação transformadora pode-se centrar 
ao conceito de um padrão de instituições que valorizam as práticas 
educativas, as quais fazem refletir, ao mesmo tempo que buscam e 
respeitam as diversidades dos alunos, indo de encontro com as suas 
necessidades acadêmicas, sociais e emocionais que geralmente 
evidenciam-se no ambiente escolar.

Pois é quase impossível falar em educação sobretudo 
transformadora e não falar sobre o homem e seu compromisso, 
bem como suas ações. Uma vez que a educação também estão 
correlacionado a ser consciente de si, de seu modo de estar e sua 
posição no mundo, ter compromisso consigo e com o outro, por 
conseguinte com a existência humana.

O modelo de educação transformadora perpassa por todo os 
países, visando a construção de novos caminhos frente a educação e/
ou formação de novos cidadãos, no qual o aluno também tem voz e vez 
acerca do conhecimento. Portanto a escola passa a ser também um 
encontro de sabores e não apenas de saberes, uma vez que prevalece 
a empatia e o respeito as diferenças, provocando o aluno para que o 
mesmo seja mais autônomo e crítico.

Para além é importante destacar que na atuação dos profissionais 
os mesmos não devem se posicionar como um ser superior, 
mas entender que também está naquela posição para aprender, 
compreendendo que ali é uma troca de saberes e de sabores.

As práticas referentes a educação transformadora, nada mais é 
que estratégias e técnicas diferenciadas daquelas que comumente são 
praticadas, uma vez que ocorrem mudanças não só nos alunos, mais 
também nos docentes e na sociedade, ou seja, podendo ocorrerem 
mudanças em situações reais, tal como sociais.
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Deste modo para que ocorram de fato as mudanças é necessário 
não só de conhecimento, mas de habilidades, criatividade, bem como 
respeito, partindo da coerência de troca de aprendizagem que vá além 
das necessidades e aptidões dos alunos, assim fazendo refletir, bem 
como compreender seus papeis na sociedade a qual estão inseridos.

Seja através de debates que indague reflexões sobre ensino-
aprendizagem juntamente com a relação família e escola, assim como 
a integração escolar e inclusão social, ressaltando ainda a importância 
do conhecimento cultural que perpassam as gerações.

Pois a cada reflexão consciente que se faz é como se fosse 
desbloqueando uma parte da mente, isso porque, é quase impossível 
fazer uma reflexão consciente sem ter ações após. Por conseguinte, ao 
fazer tais reflexões os ajudam a entender melhor as relações sociais, 
culturais e políticas.

Para além possibilitar a compreensão que a escola além de ter 
seu espaço que seja capaz de gerar saberes e/ou aprendizagens para 
o conhecimento curricular, inteligência emocional, pode proporcionar 
uma dinamicidade das relações sociais, priorizando os valores 
culturais, criatividade, autonomia e entre outros.

Ampliando gradativamente o conhecimento dos alunos, a fim 
que os mesmos se tornar autônimos, frente as suas escolhas, tendo 
uma visão aprofundada de sua realidade, experiências e vivencias, visto 
que a escola também é um local de desenvolver as potencialidades 
dos aluno, seja nas dimensões cognitivas, psíquicas e/ou afetivas.

Deste modo viabilizando transformações no meio social, 
propiciando um olhar diferenciado e um posicionamento frente a sua 
realidade de forma mais crítica, onde além de conscientes sobre sua 
posição na sociedade, também são empoderados sobre seus direitos 
e deveres, assim consequentemente ocorrem transformações sociais 
muito mais humanas.
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É preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus 
programas e em seus métodos - adaptada ao fim que se 
persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se 
como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros 
homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história 
[...] uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou 
subjugue (FREIRE, 2006, p. 45).

Ou seja, a educação transformadora não desconsidera os 
componentes curriculares já estabelecidos pelas escolas em geral, 
mas agrega valores e condutas, que de certo modo colabore para 
formação de indivíduos conscientes, ativos e responsáveis, seja na 
comunidade escolar ou no meio social, embasando ainda a prática 
dialógica, visando sempre uma educação muito mais humanizada.

A educação transformadora tem por base a inclusão social 
na escola, a qual valoriza a educação desde da pré-escola ao pós 
doutorado, pois compreendem que todos tem condições de aprender, 
desde do filho do gari ao filho do doutor, a partir dessa perspectiva 
as condições econômicas dos pais não devem interferir na educação 
escolar. Assim o resultado da educação não está vinculado só as 
políticas educacionais, mas também as políticas sociais.

Portanto todas as redes de educação precisam ser unidas, 
visando sempre melhorias para a educação, provocando os alunos 
a pensarem foram da caixa, partindo do pressuposto de aprender a 
aprender, facilitando o protagonismo e cooperação de cada um.

Diante disso compreende-se então, que esse caminho 
de ensino-aprendizagem nada mais é que uma prática diária e 
colaborativa, de docentes e discentes que estão cada vez mais em 
busca de ações interventivas, para a (re)construção de uma escola 
ideal. A qual priorize cada vez mais por uma educação popular e 
humanizada, que lhe concerne ainda, trabalhar com todas as 
dimensões do ser humano, além do cognitivo.
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No ano de 2013 concluí o curso de Pedagogia pela 
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Campus III, localizado na 
cidade de Bananeiras/PB.  Um ano anterior à conclusão do curso 
principiei leituras de temáticas que almejava pesquisar para o 
trabalho de conclusão de curso – TCC.

Estava indeciso sobre qual temática pesquisar, e conversando 
com a professora Efigênia Maria, veio a surpresa quando ela me 
apresentou leituras da Ecopedagogia.

Surgiu-me a curiosidade de investigação, pois, até aquela 
ocasião não tinha conhecimento do assunto e nem realizado leitura 
sobre a questão.

Logo, convidei-a para ser minha orientadora do trabalho final do 
curso, e por ser grandemente entendida do assunto aceitou, mesmo 
que por pouco tempo, após alguns meses foi aprovada no doutorado 
no exterior e necessitou afastar-se, sendo assim não continuamos 
como orientando e orientadora.

Portanto, segui suas indicações, naveguei em leituras de 
artigos, dissertações, livros, como também vídeos pelo youtube e 
outros instrumentos que me possibilitaram ter mais informações da 
Ecopedagogia, temática que foi me instigando a estudar. Lembro-me 
das leituras e pesquisas que fazia, pois entre um texto e outro, trazia 
indicações da professora Efigênia sobre a temática.

Não foi possível escrevermos o trabalho de conclusão de curso. 
Porém, atualmente é possível refletirmos sobre a Ecopedagogia à luz 
de Gadotti (2000), em um ensaio que parte de um diálogo nosso, de um 
orientando e uma orientadora em tempo breve, mas que aprenderam 
a dialogar com as questões relacionadas à Ecopedagogia que por 
momento nos faz refletir.
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Nessa perspectiva iremos discorrer sobre Ecopedagogia numa 
abordagem conceitual, instigando o leitor a refletir e entender esse 
campo do conhecimento, no tempo presente, quando as pessoas 
não respeitam o seu habitat, as políticas públicas não se voltam para 
um olhar do todo e a sociedade se abriga no ter, no poder e no ser, 
perdendo a essência do partilhar.

Epistemologicamente, “eco” é uma palavra que deriva do grego, 
isto é, “oikos”, que significa casa, e pedagogia é outra palavra grega e 
significa: pais, paido = crianças; agein = conduzir, logos, = tratado, 
ciências. Na Grécia surgiram os primeiros conceitos da ação pedagógica; 
nesse entendimento, por muitos anos a educação e a cultura ocidental 
associavam a imagem da pedagogia à formação de crianças.

Na atualidade, pedagogia é um ramo mais abrangente, não 
se direciona apenas à criança, mas tornou-se a ciência que trata do 
processo ensino-aprendizagem pelo ato educativo. A mesma tem o 
intuito de formar cidadãos. Podemos então dizer que “eco” é casa, 
pedagogia é ato de educar ou processos de formação.

Descrevemos essa epistemologia para explicar o termo 
Ecopedagogia em sua amplitude, isto é, a Ecopedagogia como 
um conceito abrangente. Estamos em uma casa que precisa ser 
cuidada, todos os cidadãos que nela residem devem ter consciência 
e educação para o cuidado deste lar, que na Ecopedagogia iremos 
chamar de Mãe-Terra (GADOTTI, 2005) e nós seremos os cidadãos 
que precisam cuidar do nosso habitat.

Gadotti, (2000) alerta que a Ecopedagogia está voltada 
para uma ecoeducação, que se preocupa com o ser por completo: 
habitat, saúde, ambiente, diálogo, cuidado, etc., o autor ainda discute 
conceitos como consciência planetária, cidadania planetária, defende 
a revolução pedagógica, focando o sujeito como cidadão do mundo 
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no contexto de pertencimento não de uma nação, um grupo étnico, 
uma cultura regional, mas da humanidade como todo.

Os primeiros estudos sobre a Ecopedagogia no Brasil se deram 
no Instituto Paulo Freire (IPF)6, localizado na Universidade Federal 
de Pernambuco – UFPE, na cidade de Recife – PE. O contexto que 
envolve a Ecopedagogia nasceu no Fórum Global em 1992, evento 
que aconteceu juntamente com a Conferência das Nações Unidas, 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Por ser uma área em evolução, a Ecopedagogia vem tomando 
espaço e andando paralelamente à questões relacionadas ao meio 
ambiente, uma vez que questões ambientais são ignoradas por parte 
de muitos indivíduos. A população conhece o que é lixo, asfalto, 
barata, queimadas, poluição, no entanto, não compreende a questão 
ambiental na sua significação mais abrangente. Daí a necessidade 
de uma Ecopedagogia, uma pedagogia para o desenvolvimento 
sustentável” (GADOTTI, 2000).

O que estamos refletindo nesse momento são os conceitos 
Ecopedagógicos, que devem ser questionados e interrogados no 
momento de crise política, econômica, cultural, educacional, e de saúde 
no país e no mundo. E a Ecopedagogia nos possibilita a descrevermos 
sobre termos importantes, conforme apontado por Gadotti, (2000) nos 
princípios em defesa de uma pedagogia da Terra.

Nesse entendimento é preciso saber que a Mãe-Terra descrita 
por Gadotti é um organismo vivo, e em evolução, e cabe a nós seus 
filhos o cuidar, o tratar, o fazer, para não deixarmos a Mãe-Terra 
morrer. Outro ponto pertinente nos princípios elencados pelo autor, é 

6 O Instituto Paulo Freire (IPF), que pode ser acessado pelo endereço eletrônico: http://www.
paulofreire.org/, que destaca uma série de conteúdo/informações: resumos, documentários, 
artigos, entre outros, sendo um dos precursores dessa temática o professor titular da 
Universidade de São Paulo e diretor do IPF, Moacir Gadotti, o qual será mencionado como 
referência em várias citações nessa revisão de literatura.
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que a Ecopedagogia não está direcionada apenas a educadores e 
educandos, mas a todos os cidadãos do planeta, ligado a um projeto 
utópico de mudanças nas relações humanas, sociais e ambientais, 
promovendo a educação sustentável (ecoeducação) e ambiental com 
base no pensamento crítico e inovador, em todos os modos sociais, 
formal, informal e não formal.

Portanto a Ecopedagogia propõe uma reflexão, para a sociedade 
planetária, a saber: que seja uma sociedade capaz de instigar, criticar, 
valorizar, buscar, conhecer, tomar decisões, envolvida em um projeto 
transdisciplinar. A carta da Ecopedagogia tem o objetivo de nos mostrar 
que precisamos nos reeducar, da forma como olhamos os seres 
humanos, não permitindo agressões ao meio ambiente e nem aceitando 
os desrespeitos à vida, seja de que espécie for. A Ecopedagogia então:

Pretende desenvolver um novo olhar sobre a educação, um 
olhar global, uma nova maneira de ser e de estar no mundo, um 
jeito de pensar a partir da vida cotidiana, que busca sentido a 
cada momento, em cada ato, que “pensa a prática”, em cada 
instante de nossas vidas, evitando a burocratização do olhar e 
do comportamento (GADOTTI, 2000, p.82).

A partir das ideias deste autor podemos discorrer que a 
Ecopedagogia está voltada para a construção de um projeto utópico de 
sociedade que promova mudanças profundas nas relações humanas, 
sociais e ambientais, diante do atual cenário mundial de desequilíbrios 
e degradações ambientais. O autor se refere à Ecopedagogia como 
uma Teoria da Educação que traz em si novas categorias interpretativas 
relacionadas à subjetividade, a cotidianidade, ao mundo vivido, à visão 
holística, considerando à utopia e o imaginário, valorizando a paixão, o 
sentimento, as emoções, o desejo, o olhar, a escuta, onde haja crítica ao 
modelo da racionalidade instrumental, sendo apresentados princípios 
pedagógicos para uma sociedade sustentável (GADOTTI, 2000)
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Não podemos afirmar ser a Ecopedagogia um novo conceito 
de pedagogia, um modelo de educação ambiental e nem tampouco 
uma área assistida da ecologia, mesmo sendo oriunda do movimento 
ecológico. Como diz Gadotti (2000, p. 90), “Como a ecologia, a 
Ecopedagogia também pode ser entendida como um movimento 
social e político. Como todo movimento novo, em processo, em 
evolução, ela é complexa e pode tomar diferentes direções, até 
contraditórias”. Portanto a Ecopedagogia gera discussões dentro 
da academia, uma vez que é um movimento novo, abrangente, e 
vem se proliferando nos cursos de graduação e pós-graduação de 
instituições públicas e privadas do Brasil.
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EMENTA: Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de 
suspensão das aulas em razão de situação de emergência 
ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios 
adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das 
escolas públicas de educação básica.(BRASIL, 2020,n.p).

Este texto intitulado Reflexões acerca da Lei 13.987/2020 e o kit 
de merenda escolar, tem finalidade discutir e problematizar a referida 
lei. Mais conhecida como Kit da merenda escolar, tem como objetivo 
de garantir que os alimentos da merenda escolar sejam entregues às 
famílias dos/as estudantes da educação básica da rede pública de 
ensino brasileiro, cujas aulas foram suspensas devido à pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19). No entanto, a efetivação desse projeto 
requer cuidados com a saúde de todos(as) os(as) envolvidos(as) no 
processo de entrega dos alimentos, bem como exige planejamento e 
organização por parte da gestão escolar. É nesse sentido que daremos 
continuidade a essa breve discussão em torno desse tema que em 
muitas cidades têm causado embates políticos e sociais.

Sancionada pelo Planalto, a referida lei é originária do Projeto 
de Lei Nº 786/20, criado pelo então deputado Hildo Rocha (MDB-MA), 
com o escopo de garantir que os repasses do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar7 (PNAE) continuassem sendo repassados pela 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal durante a pandemia. 
Desta forma, os pais, as mães ou responsáveis por crianças e 
adolescentes regularmente matriculados em creches e na educação 
básica. Os (as) discentes da Educação de Jovens e Adultos também 
são contemplados(as) com esse projeto de lei.

Para tanto, o Ministério da Educação, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançaram uma cartilha 

7 O PNAE atende, diariamente, mais de 40 milhões de estudantes das redes públicas. E 
muitos(as) deles(as) fazem a principal refeição do dia nas unidades de ensino. 
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intitulada Orientações para a execução do PNAE pandemia 
do Coronavírus (covid-19) durante a situação de emergência 
decorrente da pandemia do Coronavírus (covid-19), a qual tem 
por objetivo orientar os(as) gestores(as) locais e escolares sobre a 
distribuição do kit da merenda escolar. Uma vez que esse projeto não 
poderia se efetivar sem que houvesse instruções de como proceder. 

A partir dessa breve introdução, buscamos refletir sobre o kit 
da merenda escolar, mediante o entendimento de que a distribuição 
do kit não é suficiente para suprir as necessidades nutricionais 
diária. Pensamos também nas ações da gestão escolar enquanto 
responsável direta pela ação de entrega, organização e orientação 
das famílias que vão até a instituição de ensino receber os alimentos. 
Na ocasião também recebem as atividades escritas, atendendo assim 
as Orientações Nacionais de Ensino Remoto. Nos casos em que as 
famílias residem longe da escola, a secretaria de educação junto as 
escolas ficam na incumbência de fazer a entrega desses kits nas 
residências destas famílias. Seguindo todo o protocolo de segurança 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A título de metodologia, buscou-se analisar a Lei de Nº 
13.987/2020 orientada pela cartilha de orientação de execução do 
PNAE em tempos de Covid19.

Atualmente, o mundo passa por momentos de incertezas 
e diversas mudanças em todas as áreas das nossas vidas, seja 
individual ou coletiva. Quem poderia imaginar que chegaria um dia em 
que teríamos que ficar em casa por causa de um vírus tão mortal que 
já ceifou as vidas de mais de 150 mil brasileiros(as)? Sem falar nas 
mortes em todo mundo. De uma forma ou de outra, estamos tendo 
que nos (re)inventar e a educação dos(as) brasileiros também passa 
por mudanças, por exemplo o ensino remoto que hoje é uma realidade 
para todos(as) ou pelo menos deveria ser. As escolas foram fechadas, 
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bares, lanchonetes, instituições públicas, salvo os estabelecimentos 
que ofertam serviços essenciais.

No que diz respeito ao fechamento das instituições públicas de 
ensino, o problema é ainda maior, tendo em vista que a quantidade de 
alunos(as) que vão as escolas no intuito de ter uma refeição é grande. 
Assim, o artigo 21-A da Lei 13.987/2020 afirma que:

Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas 
de educação básica em razão de situação de emergência 
ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o território 
nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos 
pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, 
com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios 
adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos 
desta Lei, à conta do PNAE. (BRASIL, 2020, p. 1).

Com dia e hora marcada, as mães, pais ou responsáveis 
pelos(as) estudante se dirigem até as instituições de ensino para 
receber os gêneros alimentícios adquiridos pelas escolas com os 
recursos do PNAE para a compra de merenda escolar que por meio 
de processos licitatórios ou por meio de chamadas públicas da 
agricultura familiar. A distribuição desses produtos garante as diretrizes 
da alimentação escolar que apoiam o desenvolvimento sustentável, e 
incentiva a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzido 
preferencialmente pela agricultura familiar, na perspectiva da produção 
orgânica e agroecológica (que pode ser comprados por meio de 
chamadas publicas). Mantendo assim, os contratos com os(as) 
produtores(as) da agricultura familiar que também foram atingindos 
(as) diretamente com os efeitos da pandemia. Logo,

Além de proporcionar uma alimentação saudável e diversificada 
aos estudantes, o PNAE configura-se em um dos mais 
importantes canais de comercialização para o escoamento da 
produção familiar, gerando emprego e renda para milhares de 
famílias no meio rural (BRASIL, 2020, p. 17).
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Percebe-se o PNAE em sua proposta de repasse financeiro às 
instituições educacionais visa não somente a alimentação dos(as) 
estudantes da educação básica, mas potencializa a agricultura 
familiar e com isso possibilita a geração de emprego no meio rural. 
Em relação à agricultura familiar, a cartilha orienta ainda que “os 
contratos firmados com os agricultores familiares sejam mantidos, 
respeitando, sempre que possível, o calendário de entrega que foi 
estipulado[...]” (BRASIL, 2020, p.18).

A Lei busca amenizar os danos alimentícios causados na vida 
dos(as) estudantes, com a ausência da merenda escolar, tendo em vista 
que, a maioria desses estudantes, são de famílias de baixa renda, onde 
parte tem a merenda escolar como sua refeição principal, e em alguns 
casos, a única refeição. Considerando que, nesse período de pandemia, 
o número de pessoas que passam por privação alimentícia aumentou 
significativamente em praticamente todo mundo, dados já apontados 
pelo relatório Global de Crises Alimentares, publicado pelo Programa 
Mundial de Alimentação (WFP) e a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO). Fato é que a pandemia trouxe 
muitos problemas que afetaram diretamente as crianças e adolescentes 
(não apenas esses) que estão sem poder frequentar a escola.

O Brasil faz parte de um cenário no qual diariamente milhares 
de pessoas não têm de onde tirar seu sustento, problema que se 
agravou ainda mais devido a pandemia do coronavírus e seus efeitos 
devastadores em todas as esferas das nossas vidas, especialmente 
no setor educacional e econômico. Embora a distribuição do kit seja 
importante, é necessário perceber seu caráter paliativo.

Ao considerar que nos espaços escolares, os(as) estudantes 
tem ao menos uma refeição diária a Lei 13.987/2020 garante a 
distribuição destes kits merenda para as famílias. No entanto, 
podemos pensar em até que ponto esta distribuição, consegue suprir 
a carência alimentar destes estudantes? Quando se tem cenários de 
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famílias com 8, 9, 10 ou até mais pessoas na mesma residência e que 
irão se alimentar também desse kit.

Como os alimentos são comprado com os recursos do PNAE, 
baseado no o valor aluno, determinado pelo programa, que varia de 
acordo com a modalidade de ensino, sendo distribuída da seguinte 
maneira: Creches: R$ 1,07; Pré-escola: R$ 0,53; Escolas indígenas 
e quilombolas: R$ 0,64; Ensino fundamental e médio: R$ 0,36; 
Educação de jovens e adultos: R$ 0,32; Ensino integral: R$ 1,07; 
Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral: R$ 2,00; alunos que frequentam o Atendimento Educacional 
Especializado no contra turno: R$ 0,53. Ou seja, um valor baixíssimo. 

Se formos calcular por exemplo, o valor aluno do ensino 
fundamental que é de 0,36 multiplicado por 20 dias letivos (como 
determina o PNAE), teremos um valor irrisório de R$ 7, 20 por mês, 
ou seja, com esse valor, não é possível comprar uma quantidade 
de alimentos que possa suprir as necessidade alimentícias desses 
estudantes e respectivamente de suas famílias. Então, agrava-se ainda 
mais um problema que já existe.

Lembrando que, esse recurso do PNAE que é gerido pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e possui caráter 
suplementar, isto é, necessita que os municípios complementem 
esses valores. Porém, nesse período de pandemia, muitos municípios, 
tiveram suas arrecadações comprometidas e gastos elevados e 
alguns não estão conseguindo cumprir com suas reponsabilidades, 
afetando diretamente a aquisição desses suplementos alimentares, 
pois, com a complementação desse recurso, poderia comprar maior 
quantidade de alimentos.

Outro dado relevante é que muitos gestores(as) municipais, tem 
optado por acumular os itens do kit e durante um período de dois ou três 
meses, esses(as) estudantes ficam sem receber esses kits alimentação.
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Nos cabe observar ainda que muitas famílias não conseguiram 
o auxílio emergencial do governo federal e isso influencia diretamente 
na alimentação de milhões de brasileiros(as), o que contribui ainda 
mais para a vulnerabilidade social alimentar.

É fato que para muitas famílias, a única fonte de renda é o 
recurso oriundo do Programa Bolsa Família. Para outras tantas, viver 
sem nenhum recurso é uma realidade, dependendo exclusivamente de 
doações de terceiros. A garantia do repasse do recurso do PNAE tem 
também um cunho assistencialista.

Em suma, a Lei 13.987/20 visa amenizar essa triste realidade, 
garantindo a distribuição dos alimentos da merenda escolar às 
famílias dos estudantes, mas não é suficiente para sanar a falta 
das refeições que os(as) estudantes tem nos espaços escolares. 
Em síntese, escola fechada, significa barriga vazia para muitos(as) 
estudantes deste país. Todavia, é preciso reconhecer que a iniciativa 
é muito importante para muitas famílias, embora, não seja suficiente 
para suprir maiores necessidades, esse kit tem contribuído com a 
alimentação de muitos(as) estudantes.
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O referente estudo aborda a mediação como fundamental 
na aprendizagem do sujeito, já que as formas mais complexas do 
pensamento humano se constroem pela apropriação de signos 
culturais. A formação do pensamento é dada por meio das mediações. 
Desse modo, o professor é tido como uma figura importantíssima no 
processo de construção da aprendizagem, na medida em que conduz 
as relações entre o alunado e a aprendizagem através da mediação. 

É evidente que o aluno deve ser colocado no papel de 
protagonista e participante dentro do processo ensino-aprendizagem. 
Mas infelizmente ainda acontece de alguns educandos acharem que 
são os donos do saber e roubam a oportunidade de o aluno demonstrar 
o que aprendeu, negando seu direito de falar e de ser um ser pensante 
e com direitos e deveres a cumprir.

A aprendizagem é, portanto, baseada, de forma significativa, 
em projetos, pois essa é uma abordagem na qual o estudante 
assume um papel mais autônomo no processo de construção do 
seu conhecimento. As atividades de concepção, resolução de 
problemas, tomada de decisão e atividades de investigação são 
características da metodologia de projetos e servem de auxílio para 
instigar e incentivar a produção de aprendizagem que passará a 
encorajar o pensamento crítico e a contribuir no desenvolvimento de 
habilidades de resolução de problemas,  consideradas essenciais 
para a formação de cidadãos no mundo atual.

Percebemos que hoje, no mundo digital, quem não aprende 
a lidar com as ferramentas de ensino e com as novas tecnologias 
ficam para escanteio, já que o alunado, muitas vezes, sabe mais que 
o próprio professor e, para  tentar acompanhar o mundo global, é  
preciso quebrar o orgulho e pedir ajuda ou fazer cursos.

Os autores abordam questões relacionadas às ferramentas que 
podem ser utilizadas como auxiliares nos processos de ensino. Todavia, 
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enfatizam os cuidados que devem ser tomados com sua utilização. 
Segundo Robertson (2012), essas ferramentas, por apresentarem 
frequentemente excertos dos conteúdos, muitas vezes levam os usuários 
a não ler a íntegra dos materiais. Além disso, podem fazer com que os 
leitores utilizem textos fora do contexto em que foram apresentados, o 
que normalmente não é adequado. Nós, educadores, não podemos 
deixar de lado o nosso aluno com algum tipo de deficiência, e sim 
procurar meios que possam facilitar para ele o uso das ferramentas. 
Compreendemos que esses recursos ajudam bastante em todas as 
disciplinas e principalmente na de matemática, tornando a aula mais 
dinâmica e lúdica e chamando a atenção do alunado.

O estudo mostra como foi feita a aplicação da ferramenta Toth 
com os alunos. A partir dos resultados, foi possível observar que quase 
2/3 dos alunos consideraram o material de apoio relevante para os 
seus projetos e fizeram comentários positivos a partir do feedback 
disponibilizado. Segundo a professora que realizou o experimento, o 
uso da ferramenta foi positivo no auxílio ao desenvolvimento produtivo 
dos alunos, que alcançaram resultados positivos, já que as atividades 
os colocaram diante de uma forma de aprender diferente das usuais.

A organização automática de conteúdos possibilita uma 
personalização e a possibilidade de que várias pessoas recebam 
materiais diversificados. Outra ferramenta citada no texto é o Toth, 
que é um editor de projetos que fornece aos alunos a possibilidade 
de elaborar trabalhos e receber conteúdo personalizado, sendo 
autônomos em seu processo.

A ferramenta Toth oferece suporte para atividades de 
aprendizagem baseadas em projetos e recomenda conteúdos 
extraídos da internet, com base no texto que está sendo construído 
pelo aluno. Precisamos tomar cuidado e ensinar desde cedo aos 
nossos alunos o cuidado com o plágio, porque fere princípios morais 
e éticos e configura crime.
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As ferramentas tecnológicas nos auxiliam muito, principalmente 
quando falamos do processo ensino-aprendizagem. Nossa mediação 
torna-se fundamental, pois através dela poderemos atingir o nível 
de sucesso de nossos alunos, nível esse que está relacionado à 
efetivação da aprendizagem.

Precisamos, a partir dessas ferramentas que nos são 
disponibilizadas no mundo digital moderno, trabalhar dentro da área 
proximal, em que auxiliaremos nossos alunos e impulsionaremos 
o desenvolvimento que consequentemente impulsionará sua 
aprendizagem. Mas será que essas ferramentas estão acessíveis para 
todas as escolas?

Acreditamos que não, já que há escolas que mal têm o quadro 
e o pincel. Em muitas quem compra a tinta para usar são os próprios 
professores! Então não podemos negar que as ferramentas são 
boas e que ajudam na aprendizagem do alunado, porém elas não 
estão inseridas na realidade de todos os alunos por falta de recursos 
financeiros ou, até mesmo, por falta de interesse das políticas públicas 
que regem a educação do nosso país. Não sabemos quem são os 
culpados, de fato, pela falta de igualdade e oportunidades para todos, 
como mandam os direitos humanos.

Entendemos que jamais devemos excluir nosso aluno com 
alguma deficiência, mas  se a falta de condições e materiais adequados  
já é difícil para o aluno dito “normal”, imagine para essa criança que 
precisa de um atendimento diferenciado e o que encontra é uma sala 
com muitos alunos e só um professor para atender todos sem ter sequer 
um auxiliar! Essas crianças vão para a escola só porque a lei diz que é 
para incluir, mas na verdade ela não é incluída, não que o professor não 
queira, mas porque o ambiente e as condições de trabalho infelizmente 
não permitem. O que acontece é que a mãe dessa criança fica chateada 
e tira o seu filho da escola, e, em vez de lutar por melhorias, sai falando 
mal do professor, que muitas vezes se torna vítima do sistema de ensino. 
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Acreditamos que as novas ferramentas e pessoas preparadas para 
utilizá-las vão ajudar na aprendizagem dessa criança.

As atividades devem visar ao bem-estar dos alunos e de toda a 
escola, pois uma escola deve ser saudável e coerente com aquilo que 
pretende que seus alunos aprendam, contribuindo com a formação de 
cidadãos conscientes de suas responsabilidades. Ela, juntamente com 
os responsáveis pela educação, precisa garantir meios para que os 
alunos possam colocar em prática sua capacidade de contribuição. A 
escola é uma instituição social com poder  de intervenção na realidade 
e pode possibilitar a saída de seus alunos para passeios e visitas a 
locais que ajudem o professor a encontrar meios de atender o seu 
aluno que necessita de atendimento diferenciado, ou seja, que seja 
uma aula de interesse dos alunos, mas o/a professor/professora vive 
entre dois mundos: entre o alunado que aprende com facilidade e o 
que tem dificuldade de aprendizagem.

Para quem está vendo o problema de fora é fácil criticar e achar 
que se fosse ele faria diferente, mas quando a coisa é com você a 
história muda de cenário, já que é muito fácil falar, difícil é fazer.  As 
tecnologias digitais são apresentadas no texto analisado de maneira 
facilitadora, vindo justamente para auxiliar os professores. Desse 
modo, foi perceptível a importância da utilização de novas tecnologias 
como ferramenta metodológica, pois elas nos auxiliam e fazem com 
que os alunos se sintam mais produtivos, já que aprendem de maneira 
divertida, leve e construtiva.
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Maurice Halbwachs (1877-1945) en su obra “Los marcos 
sociales de la memoria nos revela cuestiones de gran interés. Su 
análisis de la memoria se asemeja directamente a la inspiración de 
las formas elementales de la vida religiosa. El autor ahí demuestra que 
es imposible concebir el problema de la evocación y de la localización 
de los recuerdos, si no tomamos como punto de aplicación los 
cuadros sociales reales que sirven de puntos de referencia en esta 
reconstrucción que llamamos memoria.

Plantea que Durkheim, en páginas bien conocidas que trajeron 
una inmensa contribución a la Sociología del conocimiento, insistía 
con vigor del hecho de que los sistemas de clasificaciones sociales y 
mentiras, (mentáis) toman siempre por fundamentos y medios sociales 
efervescentes. Esa idea no podía asumir en aquella época todo el 
significado, la del mismo modo que no podía asumir su verdadero 
alcance en otro concepto durkheimiano.

Mas exactamente los contemporáneos conservaban la 
propuesta de Durkheim, la idea sumaria de una relación mecánica 
entre las clasificaciones mentales y las clasificaciones sociales cuando 
se trataba de una verdadera correlación dialéctica entre el dinamismo 
creado de grupos humanos y de organizaciones simples y las 
representaciones simples referentes a cosmo o ambiente.

Halbwachs en la obra antes mencionada se refería a los sueños 
y las imágenes, así señala que nuestros sueños nos conectan con 
acontecimientos pasados, revivimos lo que hemos visto o hecho estando 
despiertos, ayer, anteayer, durante nuestra juventud, y esta especie de 
sueños son frecuentes y tienen un lugar bastante considerable en la vida 
nocturna. Precisa enseguida, lo que se entiende por “sueños” pudiera 
ser una experiencia como plantea Halbwachs… hay una disociación 
entre el recuerdo y el reconocimiento que se realiza.
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Los acontecimientos del pasado se atan de revertir en el curso 
del tiempo que ha vivido durante el sueño una vida que se sabe que ha 
transcurrido durante mucho tiempo y en síntesis de evocar recuerdos tal 
como se tienen durante el sueño, una vida que se sabe ya transcurrida.    

Desde hace mucho tiempo…pero de particular intensidad. Por 
qué en las reflexiones, en las emociones, no se combinarían acuerdos? 
No obstante al revisar los hechos más cerca esta proporción parece 
menos evidente lo planteado.

Preguntémonos si entre las ilusiones de nuestros sueños no se 
intercalan recuerdos que tomamos de la realidad, a este se responderá 
que toda la materia de nuestros sueños, proviene de la memoria.

Llama la atención esta particularidad de la memoria y como se 
plantea. El recuerdo esta allí preciso y concreto; pero existe. El sueño 
podría ser una experiencia.

Inerte de la sociedad considerada entre tanto cuando M. 
Halbwachs comienza a publicar sus libros una mudanza cambio, 
ocurrió, no solamente porque se penetraban en Francia algunos 
conceptos operativos nuevos, pero sobre todo la propia experiencia 
impuso la reflexión de temas de análisis que iban obligando a un 
lenguaje filosófico y a una revisión generalizada. Porque no es cierto 
que la existencia de los problemas se confundan con la de un sistema 
constituido por lenguaje, sobretodo en el dominio del conocimiento del 
hombre donde la conceptualización no recobre sino en parte y siempre 
la riqueza infinita de una experiencia nunca dominada completamente.

Halbwachs extrae esta distinción como aquella que 
establece entre “reconstrucción” operada por la memoria histórica 
y reconstrucción de la memoria colectiva, un aspecto muy útil que la 
muerte no le permitió explorar con mayor profundidad.



140

s u m á r i o

Su pensamiento avanzaba por una vía por donde la Sociología 
no tenía penetración. Ese libro póstumo trajo consigo elementos 
de una Sociología con elementos de Filosofía de la vida cotidiana o 
más precisamente las presuposiciones que permitirían un análisis 
sociológico explorando   situaciones concretas en las cuales haya 
implicado al hombre de cada día en la tarea de vida colectiva. La 
Sociología en su campo inmenso igual que la Literatura del siglo 
pasado debería abrirse   con mayor profundidad en la etapa actual del 
conocimiento científico.



Capítulo 21

ENSINO REMOTO: UMA 
CONVERSA REFLEXIVA

Luiz Eduardo Paulino da Silva 

Matheus Martins Grangeiro

DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.387.141-146

21
Luiz Eduardo Paulino da Silva 

Matheus Martins Grangeiro

ENSINO 
REMOTO: 

UMA CONVERSA 
REFLEXIVA



142

s u m á r i o

Dialogar com o Matheus Martins Grangeiro via Whatsapp não 
é habitual, é preciso agendar uma conversa com o jovem estudante 
de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba e aguardar sua 
disponibilidade para uma discussão reflexiva. Conheci esse jovem pelo 
grupo de estudo via Whatsapp, Idosos: textos em vida, coordenado pela 
minha orientadora do mestrado em Ensino de Ciências e Educação 
Matemática do PPGCEM/UEPB, Drª Zélia Maria de Arruda Santiago.

O grupo é composto por vinte e quatro participantes, cada um 
interagindo acerca da temática dos idosos e outros conceitos.  Observo 
atentamente as postagens dos membros do grupo, e em algum 
momento, as do Matheus me chamam atenção, por ser um graduando 
curioso, esforçado e aparentemente comunicativo, sem se exaltar ou se 
desmerecer em meio às interrogativas e reflexões no debate acadêmico.

Certa feita, perguntei no grupo: o que acham do ensino remoto? 
Alguns dos participantes deram opiniões relevantes no cenário atual, 
e o Matheus trouxe um questionamento: “O ensino remoto difere 
do ensino a distância”, e isso, me impulsionou a propor-lhe uma 
conversa intelectualizada.

Conversando com o Matheus pelo Whatsapp no reservado fui 
percebendo sua veemência sobre determinados assuntos e sua car-
ga de responsabilidade na academia como jovem universitário, porém, 
através de todas essas questões que trago sobre meu interlocutor, o 
convidei para uma reflexão sobre a temática do ensino remoto e do en-
sino à distância, elencando alguns pontos para uma reflexão emergente.

Agendar um encontro com esse jovem é, portanto, o mesmo 
que convidar um professor universitário cheios de compromissos, 
projetos, trabalhos acadêmicos, curso de inglês, produções de artigos, 
aulas remotas, e outros afazeres elencados por ele. Mas, é necessário 
dialogar, e assim marcamos um dia para nosso bate-papo online.
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Emprazamos nosso colóquio no dia 17 de julho às 20 horas. 
Principiei dando as mesuras, e já fui perguntando: ‘’Qual seu ponto de 
vista sobre o ensino remoto?’’ O jovem Matheus respondeu: “Se for bem 
planejado, teoricamente e praticamente, será eficiente e produtivo”.

Indaguei como seria um ensino remoto bem planejado 
teoricamente e praticamente, e o meu interlocutor respondeu: 
“Lembrando que essa modalidade/tipo de ensino não deve ser 
executada somente agora, neste contexto. Devemos sempre tentar 
conectar as tecnologias com a educação, isso, pois, as tecnologias 
são o futuro da nação”.

No cálamo do meu colocutor percebi que o ensino remoto não 
é algo momentâneo,  insisti, pois: o que seria a teoria e prática no 
ensino remoto? O Matheus argumenta: “Na teoria, deve-se pensar em 
como, quando, por que, quem, entre outras perguntas sobre o seu 
uso”, e continuou: “Na prática deve-se ao menos tentar concretizar 
toda a teoria”. E prosseguiu na reflexão: “O que vemos bastante, desde 
décadas atrás é uma descontinuidade nas políticas públicas sociais, 
como já podemos perceber em argumentos de autores como Demerval 
e Tânia Brasileiro”. O mesmo ainda justifica seu posicionamento, 
mencionando que “Quando cito as Políticas Públicas Sociais é porque 
elas formam a base de qualquer projeto para um ensino remoto”.

Compreendi que nossa comunicação estava sendo 
compreensível, e como meu objetivo era saber seu ponto de vista, 
ele acrescentou: “Teoricamente tudo é perfeito, porém, quando se vai 
para prática a maioria dos pensamentos não se concretizam, seja por 
falta de interesse, seja por falta de verbas ou simplesmente por esta 
descontinuidade na política de ações”. 

Gostei da explanação do jovem universitário, portanto voltei à sua 
escrita e interroguei-o, porque meu interesse era esclarecer, por isso 
provoquei-o: ‘’Você disse que: essa modalidade de ensino remoto’ não 

https://www.sinonimos.com.br/calamo/
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é um tipo de ensino?’’ Matheus, porém, contestou: - ‘’Não afirmei que 
essa modalidade não é um tipo de ensino; expus que o ensino remoto 
é, em minha opinião, uma modalidade e/ou tipo de ensino, dependendo 
da forma com que está sendo executada”. Percebo que o Matheus é 
daqueles que acreditam que as tecnologias serão o futuro, isto é, já 
fazem parte desse futuro, e o ensino remoto já era de certa maneira em 
meu entender, algo que deveria estar acontecendo, para não ocasionar 
um alvoroço tão efervescente como ocasionou por causa da Covid-19.

Questionei como executar uma boa aula em tão pouco tempo, 
além do mais, em tão vertiginoso cenário atual? Matheus fez uma 
observação, “É impossível alguma coisa (em todos os aspectos) sair 
perfeita. A gente sabe que ninguém, nem nada é perfeito, somente para 
Deus, o criador do céu e da terra. Porém, mesmo em pouco tempo, 
antes de se colocar em prática tal planejamento é preciso pensar se 
aquele plano irá abranger a todos de forma eficiente e produtiva”. Prezei 
seu posicionamento, talvez por ser cristão e ler que a única perfeição 
vem de Deus, queria adentrar nesse mérito, porém, o tempo estava 
acabando, e como o foco era ensino remoto, prosseguimos.

Matheus exprimiu-se assim: “Um erro comum que todos nós 
cometemos é somente termos o plano A, se os educadores (as), 
políticos, alunos (as) criassem um hábito de preparar um segundo 
plano, com certeza estaríamos mais tranquilos em aplicar o ensino em 
qualquer das hipóteses”. As palavras do Matheus foram reflexivas, e 
percebi que ele questionava sobre outras possibilidades, enfatizando 
a não acomodação, em vez de pensar somente nas certezas, em um 
mundo de incertezas.

O Matheus discorreu: “É certo que não sabíamos da COVID-19, 
porém, se todas as escolas já estivessem equipadas com aparelhos 
tecnológicos de boa qualidade, se não existisse tamanha desigualdade 
(em todos os aspectos), estaríamos mais tranquilos em aplicar o ensino 
remoto (realidade atual)”. E acrescentou assim: “Não somente o sistema 
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educacional, mas, todos os seres humanos, ou a grande maioria, não 
possui um segundo plano, a maioria fica na mesmice, sem se preocupar 
com o futuro, por exemplo, não questiona: o que posso fazer para 
melhorar? o que eu faria se isso ocorresse? entre outras perguntas”.

O Matheus prosseguiu: “É óbvio que existem excelentes 
profissionais, que fazem tudo isso que estou falando e com amor, 
dedicação e carinho. Mas, se formos fazer uma pesquisa de 
levantamento de dados, veremos que são minoria, precisamos 
da maioria agindo dessa maneira para termos um mundo melhor e 
estarmos preparados para um problema deste ou outro porte”.

Interroguei se os profissionais mencionados nas pesquisas de 
banco de dados são culpados deste estado de coisas. O Matheus 
respondeu: “Nenhum profissional é culpado, a culpa vem de muito tempo, 
antes mesmo do período pré-histórico, herdamos esse comportamento, 
não temos culpa”, e acrescentou que “nunca vamos estar 100% prontos, 
mas, se cada um fizer sua parte, como educador (a) e como ser humano, 
seremos pessoas melhores, a sociedade e consequentemente, nossa 
HE, política, educação, saúde e outros setores essenciais para a nação”. 
Ele se coloca como professor, um jovem que faz parte desse descaso 
que ocorre a séculos em nossas sociedades. 

Estava ansioso por outros questionamentos, mais ele parece 
gostar de descrever seu posicionamento: “Se a sociedade tivesse sido 
construída com este tipo de atitude desde o começo, estaríamos bem 
mais avançados nesse aspecto”. Falei que a educação vem a anos 
passando por um sistema político, econômico e cultural que precisa 
ser pensado e debatido na sociedade. Matheus diz: “É preciso de 
pessoas que concordem com o debate e que queiram agir para o bem 
de nossa nação, a geração é o futuro”.

Perguntei se ele estuda tecnologias ou se tem interesse por 
essa temática e ele respondeu que sim. Indaguei qual seria a diferença 
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entre ensino remoto e ensino à distância e se ele é a favor de ensino à 
distância. Matheus conclui suas respostas afirmando:

“Ensino remoto ocorre de forma síncrona, já a Educação a 
Distância/ EAD pode ser feita de forma síncrona e/ou assíncrona. 
Em minha opinião, o ensino remoto poderia ser entendido como um 
tipo de educação e a EAD como uma modalidade educacional. Sou 
a favor do ensino EAD e remoto desde que se inclua ao mínimo a 
maior porcentagem da população estudantil e que se tenha um bom 
planejamento (Teórico e prático)”. Continuando, ele revela: ‘’Para 
mim, quando alguém diz que estuda algum assunto, alguma área 
de conhecimento, ele se refere ao fato de que busca conhecimentos 
naquela área, naquele determinado assunto agregando aos que já têm 
e adquirindo mais, com o objetivo de dominar aquele assunto, aquela 
área. Quando se interessa por algo ou alguma área não significa que 
estuda sobre, apenas, digamos que, gosta. A relação que se pode 
estabelecer é a seguinte: Quem estuda se interessa, mas, quem se 
interessa não necessariamente estuda’’.
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Eu nasci na Baixada Fluminense em outubro de 1980. Das 
minhas irmãs, sou a mais nova e a que tem a pele mais clara. Nasci 
numa família em que pessoas brancas eram minoria. A medida em 
que eu crescia, mudanças aconteciam no meu corpo, e na maneira 
como as pessoas me viam. Meu cabelo mudou. Foi encrespando. 
Eu passei a ouvir comentários como “mas o cabelo dessa menina 
era tão bom, como foi ficar ruim desse jeito”.  Lembro que eu corria 
quando inventavam de pentear meu cabelo seco. Logo eu aprendi a 
não deixar que ninguém encostasse no meu cabelo. Porque sempre 
que isso acontecia, eu sofria, ou algo ruim acontecia, como fazer o 
corte de Chitãozinho e Xororó.

Eu tinha uma coleguinha de infância que usava henê e pente 
quente desde muito pequena. Ela pele clara e olhos verdes, e por isso, 
recebia mais atenção que as demais crianças negras. Certa vez, o 
irmão mais novo dessa coleguinha disse: “eu já notei que nos tratam 
mal porque somos escurinhos”. Ele tinha 5 anos. E aquilo me marcou. É 
com essa idade que muitas crianças negras verbalizam o que é racismo.

Assim como Mohammed Ali no vídeo, eu também me 
perguntava: por que tudo é branco?

Por que Jesus é branco de olhos azuis?

Por que a última ceia só tem homens brancos?

Os anjos são brancos.

Onde estão os anjos negros? E as bonecas negras? 

Quando eu era criança eu queria a boneca da Wanda, a única 
boneca de plástico que eu vi na minha infância que não era branca. 
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Minha geração foi a geração das apresentadoras loiras. Eu 
comecei a assistir a Xuxa ainda na extinta Manchete, e depois, a segui 
no Xou da Xuxa.

Eu gostava muito do meu cabelo: longo e com muito volume. 
Como eu ainda não estava na escola, lembro-me de todas as manhãs 
sentar em frente a TV para assistir ao recém-nascido Xou da Xuxa, na 
Rede Globo.

Eu adorava me olhar no espelho, e vivia penteando meus 
longos cabelos com muito volume, várias vezes ao dia, inclusive. Eu 
queria ter o mesmo penteado da Xuxa, especialmente no primeiro LP 
dela: um rabo de cavalo cacheado e com volume – provavelmente de 
permanente – com franja. O rabo de cavalo com cachos e volume eu 
tinha, só me faltava a franja!  Adulto nenhum queria cortar meu cabelo 
com franja. Minha mãe se recusava. Dizia que meu cabelo não pegava 
franja e que eu iria estragar o cabelo com aquilo.

Pois bem, criança teimosa que era, me tranquei no quarto com 
uma tesoura e sim: cortei o cabelo! Um horror! Todos disseram que era 
o famoso “caminho de rato”.

Não sobrou muita coisa para a franja…

Enfim, foi a primeira vez que conheci o “Joãozinho”… O primeiro 
de uma série, afinal…

Mas minha relação com o Xou da Xuxa não termina ai.

Entrei para escola nos idos de 1987. Fui alfabetizada com aquela 
música, o Abecedário da Xuxa. Lembro da letra até hoje:

“A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de 
escola…”.

Sim, se deixar eu sou capaz de cantar toda.
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E sim, eu cantava na escola, sempre a primeira da fila, e ai 
de quem tentasse me tirar o protagonismo. Eu não ligava muito 
se tinha gente rindo. E sempre tinha gente rindo, pois eu não era 
branca, nem loira…

A propósito, não havia muitas meninas loiras de olhos azuis na 
escolinha pública de apenas duas salas onde me alfabetizei, na zona 
rural de Itaboraí, num lugar chamado Perobas.

Mas as meninas brancas se achavam as eleitas naturais para 
“fazer a Xuxa”. Mesmo assim, eu não hesitava em fazer a Xuxa no 
recreio. Certa vez um menino tentou não parava de implicar comigo. 
Mas ele não foi muito feliz na tentativa. Dei um chute na canela dele com 
meu sapatinho de bico fino e corri feito o Usain Bolt. Ele nunca mais 
tentou me humilhar novamente. E eu segui fazendo minhas danças no 
recreio, sem me importar muito com a audiência.

E a relação da professora branca com a Xuxa também 
não terminou no abecedário. Criativa que só, ela ousou criar uma 
apresentação musical com a música Arco-íris na festinha de fim de 
ano. E lá foram as meninas, todas vestidas de saia de papel crepom 
para fazer a dancinha.

Nós, crianças pobres e vivendo numa zona rural, não tínhamos 
dinheiro para comprar a famosa bota e o chapéu das Paquitas. Mas 
ainda assim, nos apresentavam a beleza como sendo aquilo que vinha 
da “loirice” da Xuxa, utilizada como recurso pedagógico para educar 
crianças negras e pobres, numa zona rural.

Eu era muito curiosa e desinibida, gostava de tudo o que era 
oferecido pela escola e pelas professoras, todas brancas. Minha irmã, 
dois anos mais velha, sentia muita vergonha, e achava uma humilhação 
fazer a dancinha com papel crepom. Eu não.  Realmente adorava “fazer 
a Xuxa” lá na frente. Nunca quis ser Paquita. Eu queria ser a própria 
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Xuxa. E em todas as festinhas infantis, eu corria e dançava lá, do meu 
jeito, “me sentindo”.

Mas à medida que fui crescendo, passei a entender que não me 
bastava a coragem e a cara de pau para dançar, sem vergonha e sem 
pudor. Eu não era branca. E nunca seria. Meu cabelo não era loiro e 
nunca seria. E o mais importante: eu gostava do meu cabelo escuro, 
crespo, longo e com volume. Não queria alisar.

Mas de repente, eu também não conseguia mais dançar.

Eu aprendi que não nasci com o privilégio da branquitude. 
Logo, as pessoas esperavam que eu fizesse a “mulata Globeleza”.  
Passei a entender, à medida que fui reconhecendo o racismo cotidiano, 
que meninas como eu deveriam se apoderar das próprias narrativas 
e deveriam se recusar a aceitar passivamente um lugar previamente 
reservado. Encontrei nos livros meu caminho para casa…

Eu gostava muito de livros. Foram o meu refúgio. Mas também o 
protagonismo na maioria dos livros que eu li era de pessoas brancas. 
Isso passou a me incomodar bastante quando eu cheguei ao Ensino 
Médio, e foi lá que eu tive meu primeiro contato a Clara dos Anjos, 
de Lima Barreto, com as personagens de Machado de Assis e com 
Quarto de Despejo, Carolina de Jesus.

Eu tinha uns 16 anos quando eu li Carolina pela primeira vez. 
Quarto de Despejo foi um dos livros que eu devorei naquele ano de 
1997. Eu gostava de ler sobre temas sensíveis. Eu gostava de tentar 
entender por que o mundo era tão injusto, desigual e cruel.

E Carolina sobrevivia das sobras.

Catava papelão.

E escrevia.
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Eu também escrevia.

Naquele tempo, eu tinha uma agenda velha que eu fazia de 
diário. Então, de certa maneira, eu conseguia entender um pouco a 
importância da escrita na vida daquela mulher negra, completamente 
negligenciada pelo Estado. Mas eu não conseguia entender por que 
algumas vidas não importavam.

Por que algumas pessoas não tinham direito à comida?

Por que algumas pessoas não tinham direito a uma casa de 
alvenaria?

Por que algumas pessoas eram invisíveis?

Aos 21 anos iniciei o curso de graduação em história na UFF. 
Eu fui a primeira da minha família a entrar numa universidade. Nas 
primeiras semanas na universidade, eu me sentia deslocada, excluída, 
invisível, a que chegou por último (mesmo sendo a primeira da minha 
família a chegar ali!), sentia que eu não estava no mesmo nível que a 
maioria dos meus colegas. Eu também contava nos dedos as pessoas 
negras ocupando aquelas cadeiras: 4, de um total de 50 estudantes. 
E nenhum professor ou professora negra. Isso era muito impactante, 
mas ninguém falava sobre isso. Silêncio. Negação. Num país de maioria 
negra, não havia questionamento em relação a ausência de professoras 
e professores negros num curso de humanas. Também não se discutia 
a minoria negra na universidade...Isso me incomodava. Sentia que eu iria 
me afogar na minha revolta. Eu precisava falar sobre isso. E foi o que eu 
fiz. Havia um professor mais próximo dos estudantes. E eu expus toda 
a minha indignação de como eu sentia que aquele cenário era bastante 
desfavorável a pessoas como eu: mulher, negra, pobre e periférica. Eu 
esperava que ele se indignasse junto comigo. Mas não foi o que ele fez. 
Em tom de superioridade, me disse: “pois considere-se uma vitoriosa 
por conseguir chegar até aqui”. Ele parecia naturalizar as desigualdades 
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e reforçar o discurso da meritocracia. Veja, “você conseguiu”. “Tudo 
é uma questão de esforço pessoal, não é mesmo?”. Não, não foi um 
elogio. A conversa com o professor me deixou ainda mais revoltada 
pela total naturalização da desigualdade existente no país. Decepção. 
Neste ponto eu concordo com Conceição Evaristo quando ela diz: “Não 
colem em mim esse discurso da meritocracia”8. Racismo estrutural, 
desigualdade social e machismo são os grandes problemas do Brasil. 
Políticas públicas fazem a diferença. Eu também acredito nisso. 

A solidão era minha grande companhia nos primeiros anos 
na universidade. A incompreensão também. Eu simplesmente fui me 
calando diante das violências cotidianas. Eu tentava sobreviver ali. Mas 
sobreviver sem existir é algo muito cruel e difícil de suportar. Mais uma vez, 
os livros foram meu refúgio. Eu também trabalhava duro, e me esforçava 
para nunca chegar atrasada. Eu também tentava ser eficiente e pontual 
na entrega dos trabalhos. Mas isso nunca parecia ser o suficiente. Eu me 
sentia sempre em desvantagem. Eu apenas lia autoria majoritariamente 
masculina, branca e eurocentrada. Eu seguia incomodada. Naquele 
tempo, eu não me lembro de ter lido textos de historiadoras negras. 
Apenas recentemente fui apresentada a obra de Beatriz Nascimento. Eu 
gostaria de ter sido apresentada a ela há muito mais tempo.

Hoje eu sei que “nossos passos vêm de longe” e que não 
estamos sozinhas nessa.

Com bell hooks eu aprendi que:

“Ensinar fora do contexto de sala de aula é uma forma de 
assegurar que a educação democrática seja acessível a todas 
as pessoas (...). Há várias maneiras de construir um espaço 
de aprendizagem fora da sala de aula. Uma das direções que 
meu trabalho tomou – e que tem me proporcionado um público 
diferente- é a escrita de livros infantis. Comecei a escrevê-los 

8 https://www.geledes.org.br/nao-colem-em-mim-esse-discurso-da-meritocracia-diz-
conceicao-evaristo/

https://www.geledes.org.br/nao-colem-em-mim-esse-discurso-da-meritocracia-diz-conceicao-evaristo/
https://www.geledes.org.br/nao-colem-em-mim-esse-discurso-da-meritocracia-diz-conceicao-evaristo/
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como uma resposta a pais e mães, sobretudo mães negras, que 
me disseram que, uma vez que meus livros de teoria ajudaram 
jovens adultos a descolonizar a mente, eu poderia escrever 
livros para crianças que também desafiassem o racismo e o 
machismo”(hooks, 2020, p. 215).

Hoje eu tenho 40 anos e eu decidi que eu devo escrever 
para quem também não está na universidade. Eu devo continuar 
conversando com quem está na educação básica, e principalmente, 
devo lutar para que jovens e crianças se sintam representadas/os nas 
histórias que leem, nas práticas cotidianas nas escolas. Escrever livros 
para o público infanto-juvenil é uma maneira de promover reparação 
comigo mesma, com o que eu não tive. Sim, em muita medida, eu 
também escrevo para a menina que eu fui.

Deixo aqui o convite à leitura dos meus livros As rosas que 
o vento leva, publicado pela editora Kitabu e Flores de ébano, pela 
editora MAzza, ambos no prelo e com previsão de lançamento em 
novembro 2020.

A autoestima da criança, da jovem e do adolescente negros 
importa. É essa hoje minha maior preocupação. Contar histórias que 
inspirem. Me preocupo em divulgar as narrativas e o protagonismo 
de pessoas negras que, mesmo em condições terríveis, como foi o 
caso da escravidão, se levantaram, resistiram, se tornaram autoras das 
próprias histórias.
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