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“MESMO QUANDO TUDO PEDE UM POUCO MAIS DE CALMA/ ATÉ 

QUANDO O CORPO PEDE UM POUCO MAIS DE ALMA/ A VIDA NÃO 

PARA”1: UMA INTRODUÇÃO POSSÍVEL 

 

 

2021, ano dois da pandemia da Covid-19. A música do 

cantor Lenine que abre nossa introdução, seguirá costurando 

tecituras, texturas, tramas junto aos relatos, reflexões e 

expressões artísticas daqueles que juntaram-se a nós no desafio 

de registrar, em tempo real, dores, angústias e experiências 

humanas (e humanizantes) em meio a um cenário de incertezas e 

inseguranças implacáveis.    

Em 2020, com o lançamento do e-book “Fraturas expostas 

pela pandemia: escritos e experiências em educação”, trouxemos 

para a cena a realidade de profissionais de educação “semdireito-

de-parar” para sentirem medo, chorarem seus lutos, repensarem a 

precariedade de suas práticas, se organizarem coletivamente, 

respirarem. Vigia a máxima de que “a vida não poderia parar!”. 

Mas, no Brasil, a vida parou para muitas pessoas, quer, do modo 

mais trágico possível, para as mais de 550 mil pessoas que já 

perderam suas próprias vidas por conta do vírus Covid-19, quer 

para as milhões de pessoas desempregadas, desalojadas de suas 

vidas e enlutadas de seus amores.  

Agora, em 2021, trazemos o “Fraturas expostas pela 

pandemia - Ano 2: conjugando juntes o verbo esperançar”, para 

                                                             
1 Versos  da música “Paciência” composta por Lenine (cantor e compositor) e Dudu Falcão 

(compositor) e lançada em 1999. Letra de Paciência © Universal Music Publishing Mgb 

Brasil Lt, Midia Hits Ltda, Mameluco Producoes E Edicoes Musicais. Lenine é uma grande 

inspiração artística para nossa resistência à bárbarie. 
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reiterarmos as fragilidades humanas inerentes às fraturas que 

seguem abertas pela pandemia, e que foram expostas no primeiro 

volume, bem como para anunciarmos práticas e experiências 

construídas a muitas mãos e que serviram (servem) para 

acolhimento, respiro e sobrevida de muites de nós. Assim, este 

volume reuniu experiências e reflexões sobre saúde, educação, 

direitos humanos, inclusão, (des)igualdades, (in)justiças, Estado, 

política, sororidade e solidariedade - todas atravessadas pela 

necessária arte-resistência dos/das poetas e artistas que nos 

brindaram com suas inspirações – nos trazendo fôlego, esperança 

e potência. 

Em contextos tão desafiadores e que a sociedade é colocada à 

prova diante das situações degradantes expostas pela pandemia, 

a Arte, como fruto da relação sujeito-mundo, revela e potencializa 

nosso ser no mundo visando ao futuro, um acalento frente ao 

funesto, para o enfrentamento às adversidades.  Nesse segundo 

volume da coletânea, procuramos oportunizar também territórios 

de arte-resistência na obra, com a intenção de dar o devido 

protagonismo que a Arte, em suas mais diversas manifestações, 

teve em tempos de destruição produzidos em meio ao segundo 

ano da pandemia da Covid-19.  

Acreditamos, assim, que “Fraturas expostas pela pandemia - Ano 

2: conjugando juntes o verbo esperançar”, possa contribuir na 

circulação do debate e das forças entre as pessoas da academia (e 

fora dela!), dos movimentos sociais e diferentes comunidades.  

 

Fernanda Insfran,  

Fauston Negreiros e  

Jacqueline Souza   
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 “ENQUANTO O TEMPO ACELERA E PEDE PRESSA/ EU ME 

RECUSO, FAÇO HORA, VOU NA VALSA/ A VIDA É TÃO RARA”: 

MEMÓRIAS DO ANO EM QUE A TERRA PAROU 

 

Paulo Afonso do Prado 

Thalles Ladeira 

Tiago Sentineli 

Sâmela Faria 

Fernanda Insfran2 

 

 

O ano era 2020, o mês março. Vivíamos as angústias de 

estarmos há um ano sendo desgovernados por ultraliberais/ 

privatistas/ anti-intelectuais/ conservadores nos costumes. As 

Universidades e os/as professores/as estavam sendo fortemente 

atacados desde o início desse desgoverno, em 2019.  

Em março de 2020, quando começou a pandemia no Brasil, 

estávamos no segundo ministro da Educação. O primeiro, Ricardo 

Vélez, caiu ainda em 2019 após três meses no governo, mas antes 

de ser demitido disse que “a ideia de universidade para todos não 

existe” e que estas “devem ficar reservadas para uma elite 

intelectual”3. O segundo ministro da Educação do governo 

Bolsonaro, Abraham Weintraub, tomou posse em abril de 2019 e 

disse, poucos dias depois, que “Universidades que, em vez de 

                                                             
2 Os/as autores/as deste texto são os/as organizadores/as do primeiro volume do “Fraturas 
expostas pela pandemia”, publicado em outubro de 2020.  
3 Entrevista concedida pelo então ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, ao jornal 

Valor Econômico em 28 de janeiro de 2019. Disponível em: 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/01/28/ideia-de-universidade-para-todos-

nao-existe-diz-ministro-da-educacao.ghtml Acessado em 28 jul 2021. 
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procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo 

balbúrdia, terão verbas reduzidas”4. A UFF, nossa Universidade, 

nossa casa, foi uma das três5 consideradas da “balbúrdia” e teve 

30% da dotação orçamentária do ano bloqueada. Weintraub 

acusava as Universidades punidas de realizarem “eventos 

ridículos” e de trazerem “sem-terra dentro do campus, gente 

pelada dentro do campus”2. Logo, uma enxurrada de fake news 

com fotos e vídeos de festas com nudez e drogas, supostamente 

realizadas dentro de campus universitários, foram disparados no 

Brasil e no mundo.  

Mas nós lutamos. Fomos para as ruas exigir o desbloqueio 

das nossas verbas e mostrar para a população tudo o que 

produzimos - realizamos dois dias de paralisação, em 2019, onde 

levamos a ciência para a rua, com tendas das Universidades em 

praças públicas6, além de muita mobilização nas redes sociais para 

desmentir as acusações mentirosas e infundadas deferidas por 

quem deveria ser o primeiro a defender a educação pública, 

gratuita, de qualidade e socialmente referenciada que lutamos 

para seguir oferecendo. Ainda em 2019, a seção sindical ADUFF 

(Associação de docentes da UFF) criou uma campanha  chamada “A 

verdade sobre a UFF”, que ainda hoje circula e visa combater as 

                                                             
4 Universidade com “balbúrdia” terão verbas reduzidas, diz Weintraub. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/brasil/universidades-com-balburdia-terao-verbas-reduzidas-diz-
weintraub/ Acessado em 28 jul 2021. 
5 As outras duas Universidades punidas com cortes orçamentários foram a UFBA e a UnB. 
6 Notícia de 4 de outubro de 2019, que mostra a mobilização das Universidades públicas 
contra os cortes na educação e o projeto Future-se, criado sob a gestão de Weintraub. 

Diversas outras mobilizações aconteceram ao longo de 2019. Disponível em: 
http://www.anpg.org.br/04/10/2019/ufsc-na-catedral-leva-ciencia-para-o-centro-de-

florianopolis/ Acessado em 28 jul 2021. 



 

19 
 

fakes news contra a Universidade e apresentar nosso trabalho à 

sociedade7.   

  E assim iniciamos 2020: carregando as dores e incômodos 

que já existiam historicamente na educação brasileira - 

aprofundadas pela escalada da direita ultraliberal conservadora 

ao poder - e  cientes de que teríamos muita luta pela frente para 

barrar a precarização e o desmonte da educação e das nossas 

Universidades públicas. No nosso grupo de pesquisa, o Núcleo de 

estudos interseccionais em psicologia e educação 

(NEIPE/UFF/CNPq), iniciamos o ano animades com os projetos - 

todos presenciais - que iríamos tocar. Inspirades na música 

“Sulamericano”, composição de BaianaSystem e Manu Chao 

(2019), estávamos “traçando vários planos pra poder contra-

atacar”. 

E veio a pandemia da Covid-19. E foi alucinante ver, sentir 

e viver o ano em que a Terra parou, quase que literalmente. 

Comércio, escolas, Universidades, aeroportos, parques, praias 

tudo que não era essencial fechado. Fronteiras fechadas. Ruas 

vazias, céus vazios. Animais ousando retornar (ou só dar uma 

voltinha) a seus antigos habitats. O silêncio nas ruas só era 

interrompido, vez por outra, pelos gritos e panelas de milhões de 

pessoas revoltadas com o desgoverno, que imbuído de seus 

atributos de sempre - o anti-intelectualismo, a defesa da economia 

neoliberal e dos empresários - nega a pandemia, nega a 

necessidade de lockdown, nega e atrapalha as ações de estados e 

municípios no combate à propagação do novo coronavírus.  

                                                             
7 Mais informações sobre a campanha “A verdade sobre a UFF” em: 

http://aduff.org.br/site/index.php/fotos-e-videos/videos-a-verdade-sobre-a-uff 



 

20 
 

As ruas seguiram vazias por vários meses, enquanto os 

hospitais, cada vez mais cheios, colapsaram. E muita gente morreu. 

Morreu porque demorou a buscar ajuda. Morreu porque acreditou 

quando o presidente disse que era “uma gripezinha”. Morreu 

porque acreditou que era mais importante salvar CNPJs do que 

CPFs. Morreu porque não havia leito disponível. Morreu porque 

faltou oxigênio. Morreu de tristeza. Muites de nós foram 

suicidados por esse desgoverno necropolítico que segue matando 

todos os dias aos milhares - com e sem a ajuda do coronavírus, 

Bolsonaro já ultrapassou bastante a sua meta, de anos atrás, de 

matar “uns 30 mil”, “fazendo um trabalho que o regime militar não 

fez”8. Temos hoje, mais de 500 dias desde que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da Covid-19, em 

torno de 557 mil mortos oficialmente.  

Apesar do mundo ter parado, ao menos por alguns meses 

em 2020, os profissionais de educação jamais tiveram o direito de 

parar. As escolas e as Universidades, com suas necessárias e 

acolhedoras aglomerações se tornaram perigosas diante da 

ameaça desse vírus pouco conhecido e mortal. Nossas atividades 

passaram a ser realizadas, da noite para o dia, exclusivamente via 

telas - computadores e celulares. E com carga horária triplicada em 

função de toda a novidade/ pressa/ gambiarra que veio no bojo do 

ensino remoto emergencial, fomos acometidos por adoecimentos 

de diversas ordens. 

Não foi possível planejar a melhor alternativa para que não 

fôssemos todos/as engolidos/as por essa realidade que não só 

                                                             
8 SANTANA, A. Bolsonaro desejou 30 mil mortos pela ditadura, covid multiplicou por 10. 

Coluna do portal UOL de 28 de março de 2021. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/colunas/andre-santana/2021/03/28/bolsonaro-desejou-30-

mil-mortos-a-pandemia-multiplicou-o-numero-por-10.htm Acessado em 28 jul 2021.  
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tornou nosso trabalho um risco de vida, como trouxe toda a 

realidade da precarização de nossa profissão para dentro dos 

nossos lares. Estes, se tornaram não mais nosso espaço de refúgio 

e reenergização para uma próxima aula, pois esta próxima aula não 

existiu, uma vez que deixamos de ter um horário fixo para exercer 

nosso trabalho e, passamos a professar em tempo integral. 

Através de nossos telefones, via WhatsApp, fomos 

invadidos por pais, mães, gestores e equipe técnica de nossa rede. 

Uma enxurrada de demandas em meio a falta de controle sobre 

nossas próprias angústias e medos. Mas não tivemos tempo, nem 

direito de parar. Não respiramos e seguimos trabalhando, mesmo 

sendo acusados constantemente por quem nos atirou no abismo 

(o desgoverno federal), de que não trabalhamos, que seria um 

benefício estar dentro de casa, afinal, de tão naturalizada, a 

precarização banalizou nosso direito à vida. Quanto vale a vida de 

um professor? O PIB? A manutenção da arrecadação? É 

redundância questionar isso tudo ou mera retórica daqueles/as 

que não querem trabalhar? 

Não querem trabalhar! Não querem trabalhar… não querem 

trabalhar? 

Questões que expressam o tamanho da alienação à qual 

muitos foram mergulhados e que em nossos encontros semanais 

do NEIPE/UFF/CNPq tentamos não nos permitir submergir, nem 

sucumbir… Fomos fortes e, duramente estamos ainda acreditando 

na possibilidade do uso da educação como forma de subverter a 

realidade forjada para nós, massa pensante, que neste momento, 

como anunciou Drummond, é “sentinte” e, de tanto sentir dor, 

desejou se tornar acolhida e se colocou em atitude de escuta. 
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Começamos ouvindo a nós mesmos e uns aos outros dentro 

do grupo. Ansiosos/as por falar e encontrar alívio na atenção do/a 

próximo/a, descobrimos que juntes, seríamos capazes de elaborar 

nossas experiências, fazer delas combustível para delatar nossos 

agressores, ajudar a comunidade escolar e a categoria docente a 

radiografar nossas fraturas expostas e aprofundadas pela 

pandemia para tensionar as opressões creditadas ao “acaso”. 

Buscar a cura de todos estes ferimentos é um processo longo. E 

nesta caminhada ainda estamos aprendendo a conviver com 

nossos lutos e a ler todas as nossas cicatrizes. 

Não poderemos apagá-las de nossa alma, pois serão nossa 

segurança, resistência, memória e testemunho nesse processo de 

apagamento que tentam incutir e infligir sobre nós. Através delas 

é que teremos a triste lembrança daquilo que não foi possível 

avançar desde março de 2020.  

Assim, impulsionados/as pela noção de classe (marxistas 

que somos!), e sobretudo pela empatia, iniciamos uma pesquisa 

online intitulada “Professores na Pandemia”. Os resultados desta 

nos trouxeram a primeira constatação dos males produzidos pelo 

isolamento social e pelo ensino remoto emergencial/ eterno sobre 

as mentes e corações de todos/as.  

Ficamos, num primeiro momento, surpresos com a 

quantidade de respostas ao questionário: 1906 professoras e 

professores estavam sentindo necessidade de serem 

escutados/as. Percebemos que, naquele momento, a atitude mais 

necessária e urgente era nos colocar enquanto ouvintes, acolher, 

elaborar e problematizar aquelas falas.  

A cada encontro online semanal experienciado por nós, 

membros pesquisadores do NEIPE/UFF/CNPq, sentíamos uma 
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necessidade doidivanas, porém, muito pertinente, de em meio a 

contingência das adaptações de planos de aula e fórmulas de 

trabalho agora impossíveis, de transformar toda essa profusão de 

sentimentos/ perdas/ medos e dissabores em uma reflexão mais 

profunda e útil à análise de nossa própria existência enquanto 

sistema, que se deseja democrático, mas que é, ainda, envolto por 

uma lógica autoritária, na tomada das decisões, e por discursos de 

meritocracia e alienação, diante do que nos permitiram ser.  

E, contrários/as a essas opressões que nos apequenava, em 

busca de transgressão e respiro, iniciamos o projeto “Fraturas 

expostas pela pandemia: escritos e experiências em educação”, 

expressando a necessidade de pensar a educação na pandemia, 

ainda durante a pandemia. E cá estamos hoje, esperançando nesta 

dura luta que não deixa cair por terra o propósito de educar para 

formar cidadãos e cidadãs emancipados/as (ainda que por vezes 

muitos/as não tenham consciência plena desse lugar), e zelar e 

professar aquilo que emerge de nossas almas: a construção de 

uma sociedade justa, equânime e crítica, afinal, como disse Lenine: 

“Enquanto o tempo acelera e pede pressa/ Eu me recuso, faço 

hora, vou na valsa/ A vida é tão rara”... que precisa ser levada a 

sério, que merece ser valorizada. Todas as vidas! 

É isso que fazemos aqui! Vida! A vida no agora, dentro de 

um cotidiano repleto de artesanias tornadas reais, transformamos 

o medo e fizemos dele prática antidisciplinar, pois não nos 

calamos dentro da nova tentativa de apagamento que construíram 

para nós ao tornar o emergencial um modelo de prática educativa, 

que por natureza deseja sufocar o desejo pelo amanhã! Vida! 

Fazemos de nossa escrita um ato de resistência. 

Escrevemos, lutamos, resistimos... porque acreditamos na 
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educação. E por isso que nos posicionamos em um lado 

diametralmente oposto a esse desgoverno que se comporta como 

um inimigo da educação pública. Acreditamos na emancipação 

humana por meio do conhecimento. Aprendemos isso com Paulo 

Freire e ergueremos sempre essa bandeira.  

Enquanto o tempo acelera e pede pressa, nós do NEIPE 

resolvemos escrever para lembrar a todes de que a vida é rara. 

Fazemos isso por nós, professores da educação pública, que 

estamos resistindo dia após dia no chão das escolas e da 

universidade e também por todos/as aqueles/as que nem tiveram 

a oportunidade de acessar a universidade, pois por motivos 

econômicos e sociais essa oportunidade lhes foi negada.   

Resistimos pelas mais de 557 mil mortes de COVID-19 no 

Brasil até o momento atual e pelos mais de 4,24 milhões ao redor 

do mundo. É por isso que nossa escrita é política, é combativa, pois 

temos a clareza de que toda a vida importa. Toda vida é o amor de 

alguém. Por isso não naturalizamos nem uma morte sequer.  

Fazemos do nosso existir um convite à luta, a militância e a 

guerra declarada contra esse sistema capitalista que promove a 

desigualdade e exclusão social para a grande maioria. Mas não nos 

esquecemos da esperança, aquela mesma, do verbo esperançar. 

Aquela que nos convida a nos levantarmos e construirmos novos 

caminhos e novas possibilidades de vida. Como dizia o poeta russo 

Maiakovski (1982): “O tempo é escasso, mãos à obra”9. Enquanto 

fingimos ter paciência, seguindo o conselho de Lenine em sua 

música, fazemos da nossa escrita e do nosso ofício de professor/ 

pesquisador um palco para a luta.  Pois só a luta muda a vida, ainda 

                                                             
9 MAIAKÓVSKI, Vladimir . A Sierguêi Iessiênin. In: Maiakóvski - Poemas. Editora Perspectiva. 

1982. 



 

25 
 

mais quando acreditamos que nada deve parecer natural. Nada 

deve parecer impossível de mudar (BRECHT, 1982)10. 

  

                                                             
10 BRECHT, Bertolt. Antologia poética. Rio de Janeiro: ELO Editora, 1982. 
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ARTE RESISTÊNCIA – PRIMEIRO ATO 

Arritmia 

 

A falta anda 

solta. O ar 

anda em falta 

 

Parece que 

o amor não  

existe mais 

 

E tudo mais que a gente pos- 

sa sentir-e-pensar-e-fazer-e-ouvir 

nos faz  

faltar o  

ar 

 

Mas o coração tá lá  

pedindo sangue 

e parece 

que-tudo-acabou-tudo-sumiu-a 

noite esfriou. E agora? 

 

Mundo mundo, devastado mundo 

nenhuma rima me responde 

 

Tudo o que eu tenho 

é esse canto, esse pranto  

que me escorre pelo rosto 
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pesado feito chumbo  

 

caindo nesse peito 

cansado de segurar esse coração  

que parece querer sair e gritar 

mas às vezes ele 

até ele 

me falta 

 

Marlos Drumond 
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CAPÍTULO 1  

COVID-19, DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E 

A LUTA CONTRA A FOME: QUANDO A SOLIDARIEDADE É 

RESISTÊNCIA 

 

Fernanda Ribeiro dos Santos de Sá Brito 

Tais de Moura Ariza Alpino 

Ariana de Oliveira Tavares 

Cláudia Roberta Bocca Santos 

 

 

 

 

Alimentação é um direito social, conforme garantido pela 

Emenda Constitucional nº 64 de 2010 (Brasil, 2010). Este é o 

pressuposto que orienta a elaboração deste texto, cujo objetivo é 

contribuir para o debate acerca da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil. 

Não se trata de mera formalidade: se a alimentação é um direito 

constitucional, cabe ao Estado garantir as condições para 

respeitar, proteger, promover e prover esse direito (Leão, 2013). 

Em um contexto de emergência de uma crise sanitária com 

implicações para a garantia do direito à alimentação – como a que 

vivenciamos no Brasil desde março de 2020 em função da 

pandemia de COVID-19 – o papel do Estado se reveste de ainda 

maior importância, sendo central para mitigar os efeitos da 

pandemia na situação de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

da população brasileira, em especial daqueles que já se 

encontravam em vulnerabilidade no período pré-pandêmico. 
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Nesse sentido, é a partir dessa ótica – a do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), compreendido como o direito de 

estar livre da fome e da má nutrição e o direito de ter uma 

alimentação adequada (grifos nossos) do ponto de vista biológico, 

social, sanitário, cultural, econômico e ambiental (Brasil, 2006; 

Leão, 2013) – que este capítulo foi desenhado. 

Cabe destacar que o processo histórico de construção dos 

mecanismos necessários para garantia desse direito – aparatos 

legais, arranjos institucionais, programas e ações concretas, por 

exemplo – não é linear, sendo constituído de avanços e 

retrocessos. Nesse contexto, a concretização do direito 

constitucional à alimentação não está dada. A não garantia do 

direito ao alimento, ou a fome propriamente dita, se apresenta 

como um problema social em diversos momentos da nossa 

história. Para Brito (2020), a mobilização em torno do seu 

enfrentamento no Brasil apresenta sazonalidades, sendo um tema 

que entra e sai do debate público com muita frequência, ganhando 

mais ou menos destaque e ações concretas para sua resolução.  

 

O COMBATE À FOME E A GARANTIA DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO BRASIL PRÉ-PANDEMIA 

DE COVID-19 

 

A intenção em abordar a construção das políticas de SAN no 

Brasil consiste em traçar, ainda que brevemente, um panorama de 

marcos históricos desse processo, como forma de contextualizar o 

cenário pré-pandêmico e suas implicações para a situação de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) da população brasileira, 
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que foram agravadas pela COVID-19 e pelas decisões políticas 

adotadas nesse contexto. Portanto, este trajeto busca situar o 

leitor diante desse curso histórico, sem o objetivo de esgotá-lo, 

mas contribuindo para desmistificar a concepção de que a 

pandemia teria causado aumento da fome ou da insegurança 

alimentar grave nos cidadãos brasileiros, afirmação esta que 

retira do Estado a responsabilidade pelas políticas públicas 

adotadas antes e durante a pandemia de COVID-19 (Santarelli et 

al, 2019; Alpino, 2020; Brito, 2020, Tavares, 2021).   

Iniciamos essa trajetória com o olhar para a 

redemocratização, período de grande instabilidade no campo 

político, econômico e social. Este momento foi marcado por uma 

intensa mobilização em torno do combate à fome, com forte 

protagonismo da Ação da Cidadania11, e a identificação da 

existência de 32 milhões de pessoas em situação de indigência 

pelo Mapa da Fome do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA). Nesse período, foi criado o primeiro Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar (CONSEA) no governo Itamar Franco, ainda 

sem incorporar a dimensão nutricional, como órgão de 

aconselhamento da Presidência da República (Vasconcelos, 2005; 

Maluf, 2007; Brito, 2020). 

 No entanto, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o 

combate à fome e a SAN saem do debate público e o CONSEA é 

extinto (1995). O Programa Comunidade Solidária, implementado 

à época, é considerado por alguns autores como uma iniciativa que 

atuou de maneira focalizada em grupos vulnerabilizados, 

                                                             
11 A Ação da Cidadania é um movimento social que nasce em 1993, fundada pelo sociólogo 

Herbert de Souza, o Betinho, pautada na solidariedade para com os cerca de 32 milhões de 

brasileiros vivendo naquele momento abaixo da linha da pobreza (site: 

https://www.acaodacidadania.org.br/nossa-historia).  

https://www.acaodacidadania.org.br/nossa-historia
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retirando a perspectiva de discussão de uma política de SAN 

(Pessanha, 2004; Burlandy e Labra, 2007; Pinheiro e Carvalho, 

2010).  

Foi somente a partir da eleição presidencial de Lula (2002), 

momento no qual o combate à fome é colocado como uma 

prioridade de governo, que o CONSEA é (re)criado, já incorporando 

a dimensão nutricional ao conceito de Segurança Alimentar. Este 

é um período marcado por diversas políticas públicas e programas 

sociais voltados para o enfrentamento da fome e a garantia de 

SAN, como o Programa Bolsa Família (PBF), Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), 

além das reformulações nos marcos legais do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) (Takagi, 2006; Alpino, 2020). 

Apesar da janela de oportunidade para a temática à época e dos 

avanços conceituais, normativos e propositivos, cabe destacar 

que, concomitantemente à construção e fortalecimento da agenda 

da SAN no Governo Federal, essa época é também marcada pela 

implementação de medidas que conflitam com a agenda da SAN 

no país, como a aprovação da lei de biossegurança, que favoreceu 

e incentivou a produção, comercialização e o consumo de 

alimentos transgênicos no Brasil, além da expansão do 

agronegócio no país (Santarelli et al, 2017; Alpino, 2020). 

Não é objetivo deste texto discutir o que, à primeira vista, 

parece ser uma contradição das políticas públicas adotadas à 

época: a manutenção de duas agendas divergentes em torno da 

temática da alimentação, quer saber, a SAN e o agronegócio. Mas é 

importante ressaltar que, a despeito desta “duplicidade de 

agendas”, algumas das iniciativas adotadas à época foram centrais 

para a redução da insegurança alimentar e nutricional, 
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contribuindo para a saída do país, em 2014, do Mapa da Fome da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO).  

Tal acontecimento foi uma grande conquista para o país, 

mas ainda existiam, naquele momento, cerca de 7,2 milhões de 

pessoas em insegurança alimentar grave (IBGE, 2014). Brito (2020) 

destaca que a saída do Mapa da Fome contribuiu para que a fome 

saísse do debate político mais amplo, o que demonstra um claro 

uso retórico da mesma em momentos muito específicos da nossa 

história, sobretudo de crises políticas e econômicas. 

 A partir de 2016, com o impeachment da Presidenta Dilma, 

aprofunda-se um contundente retrocesso político e social, com 

medidas como a Emenda Constitucional no 95 de 2016, que 

congela os gastos públicos por 20 anos; cortes orçamentários em 

programas sociais e a extinção da pasta do Desenvolvimento 

Agrário, ações que já alertavam para um desmonte das políticas 

sociais e para um possível aumento no número de famintos 

(Santarelli et al, 2017; 2019). 

 Com a eleição de Bolsonaro, o retrocesso no campo das 

políticas públicas de SAN se aprofunda. Como uma de suas 

primeiras medidas de governo, o CONSEA foi novamente extinto 

(2019). Essa ação é uma opção política que rompe o diálogo do 

governo com a sociedade civil e desestrutura o Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), o que compromete 

ainda mais a capacidade do Estado brasileiro de garantir o DHAA. 

Cabe ressaltar que um componente fundamental nessa trajetória 

tem sido a atuação dos movimentos sociais e de uma rede de 

atores com inserções diversas que tiveram participação ativa na 

luta contra à fome e no fortalecimento do campo da SAN. Os 
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movimentos sociais se manifestaram intensamente denunciando 

a extinção do CONSEA, organizando um Banquetaço Nacional 

(2019), que visou chamar atenção para as consequências dessa 

medida e a convocação da Conferência Popular de Soberania e 

Segurança Alimentar e Nutricional pelo Fórum Brasileiro de 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN). Contudo, 

o CONSEA permaneceu extinto, somando-se ainda a outros 

desmontes que se seguiram (Castro, 2019; Brito, 2020). 

Os retrocessos tornaram-se ainda mais graves com a 

redução dos equipamentos públicos de SAN, desmontes dos 

estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), cortes orçamentários drásticos no PAA, P1MC, PBF e 

aumento significativo na liberação de agrotóxicos (Santarelli et al, 

2019; Alpino, 2020). A inexistência do Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN), a inoperância da 

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN)12 e a ausência da realização da Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional também merecem destaque, 

comprometendo qualquer perspectiva de planejamento 

estratégico e de fortalecimento do SISAN (Alpino, 2020).  

Estes desmontes institucionais e orçamentários, ocorridos 

ainda antes da pandemia, foram apontados como fatores que 

contribuíram para a piora da prevalência de insegurança alimentar 

na população brasileira, como revelaram os dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF 2017/2018) e o estudo de Salles et al 

                                                             
12 A CAISAN foi, em junho de 2021, alvo do Decreto nº 10.713, de 7 de junho de 2021, que 

revogou a normativa vigente até então (Decreto nº 6.273, de 23 de novembro de 2007). O 

que, à primeira vista pode ser lido como algo positivo que visa à retomada da CAISAN em 

âmbito federal, tem sido reconhecido, por coletivos organizados que atuam na SAN, como 

mais uma estratégia de rompimento do diálogo com a sociedade civil organizada. 
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(2020). Segundo o IBGE (2020), 10,3 milhões de brasileiros viviam 

em domicílio com privação severa de alimentos em 2017-2018, o 

que significa que quase 5% da população brasileira convivia 

novamente com a fome. É neste cenário – de retrocessos político-

institucionais e de insegurança alimentar – que iniciamos a 

pandemia de COVID-19.  

 

PERSPECTIVAS EM RELAÇÃO À GARANTIA DA SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DO DIREITO HUMANO À 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DURANTE A PANDEMIA DE 

COVID-19 

 

As implicações da pandemia de COVID-19 para a SAN têm 

sido alvo de debates na literatura (Ribeiro Silva et al, 2020; Alpino 

et al, 2020; Alpino, 2020; Baracho e Assada, 2020; Gurgel et al, 

2020; Oliveira et al, 2020; Zago, 2021; Tavares, 2021). 

Considerando o processo de exclusão que parte da população 

brasileira vivencia historicamente – em condições precárias de 

habitação e saneamento, sem acesso regular à água, em situação 

de aglomeração e com inúmeras outras violações de direitos 

humanos, entre elas, a não garantia do DHAA – os impactos da 

COVID-19 são ainda maiores, pois é sabido que as características 

de transmissão são diretamente afetadas pelo contexto de 

desigualdade social e demográfica (Alpino, 2020; Baracho e Asada, 

2020). Nesse sentido, sabe-se que a pandemia vem afetando 

fortemente grupos populacionais mais vulnerabilizados, como 

povos e comunidades tradicionais, mulheres e crianças, pessoas 

pretas e pardas, conforme sinalizam alguns autores (Nassif-Pires 

et al, 2021; Tavares, 2021). 
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 Em relação à SAN, considerando o cenário que antecede a 

deflagração da crise sanitária e que já sinalizava um retrocesso, a 

preocupação é com o agravamento da insegurança alimentar e 

nutricional no país, tendo em vista os impactos econômicos (a 

exemplo da redução dos empregos e renda e dos efeitos na cadeia 

de produção de alimentos), sociais (situações de vulnerabilidades 

sociais, como a ausência de acesso à água e condições 

inadequadas de moradia), políticos (por exemplo, a ausência e 

interrupção de ações e políticas públicas para garantia de direitos 

sociais) e sanitários (como a ausência de acesso à serviços e 

cuidados em saúde) intensificados pela pandemia. Estes impactos 

influenciam direta e/ou indiretamente de forma severa os 

sistemas e ambientes alimentares, afetando a produção, a oferta, 

o acesso e o consumo de alimentos, especialmente para grupos e 

populações vulneráveis (Ribeiro Silva et al, 2020; Alpino, 2020; 

Alpino et al, 2020; Baracho e Asada, 2020; Sambuichi, 2020; Silva 

Filho e Gomes Júnior, 2020; Carvalho, 2021).  

Dados do inquérito VigiSAN (Rede PenSSAN, 2021)13 – 

indicam que a preocupação em torno do aumento da insegurança 

alimentar na população brasileira já se tornou realidade: em 

dezembro de 2020, 116,8 milhões de brasileiros não tinham 

acesso pleno e permanente a alimentos. Desses, 43,4 milhões 

(20,5% da população) não contavam com alimentos em 

quantidade suficiente (insegurança alimentar moderada ou grave) 

e 19,1 milhões (9% da população) estavam passando fome 

(insegurança alimentar grave). A pesquisa revela ainda que as 

desigualdades regionais seguem acentuadas e que a fome tem 

                                                             
13 O relatório completo da pesquisa está disponível em http://olheparaafome.com.br/ 

[acesso em 29. jun. 2021]. 
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lugar, gênero, cor e nível de escolaridade no país (Rede PenSSAN, 

2021). Estes achados convergem com a pesquisa realizada por 

Galindo et al (2021) e sinalizam que o Brasil retrocedeu às 

prevalências de insegurança alimentar de mais de quinze anos 

atrás, mais precisamente, 2004. Os dados da pesquisa VigiSAN 

alertam para o quanto a pandemia vem agravando a situação de 

fome e insegurança alimentar no Brasil, mas também pela 

desorganização e falta de prioridade do Governo Federal em 

garantir políticas capazes de reduzir o impacto social da pandemia, 

e falta de planejamento para o período em que ainda está por vir.  

O endividamento da família e/ ou a perda de emprego de 

algum morador foram as duas condições que mais impactaram o 

acesso aos alimentos durante a pandemia (Rede PenSSAN, 2021). 

Neste contexto, cabe aqui apontar uma das principais medidas 

implementadas pelo Governo Federal no sentido de mitigar os 

efeitos da COVID-19: o auxílio emergencial. Embora as  reflexões 

em torno das ações concretas de enfrentamento das repercussões 

da pandemia na situação de SAN já tenham sido discutidas na 

literatura acadêmica (Ribeiro Silva et al, 2020; Alpino et al, 2020; 

Alpino, 2020; Gurgel et al, 2020; Tavares, 2021), é importante aqui 

sinalizar que o auxílio emergencial, foi proposto inicialmente pelo 

governo Bolsonaro no valor de R$ 200,00, porém, após pressões 

populares e de grupos políticos, foi aprovado na Câmara dos 

Deputados o valor de R$600,00 (Alpino et al, 2020; Gurgel et al, 

2020). Este valor foi transferido para os beneficiários por cinco 

meses (abril a agosto de 2020), sendo prorrogado por mais quatro 

(setembro a dezembro de 2020), tendo, no entanto, seu valor 

reduzido para parcelas de R$ 300,00.  
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Os embates para a definição de quais seriam os grupos 

prioritários para o recebimento do benefício e as dificuldades em 

torno do acesso ao auxílio escancararam as diversas 

desigualdades – econômicas, sociais, raciais, étnicas, de gênero, 

demográficas – presentes no país, como a dificuldade de acesso à 

internet, a elevada taxa de analfabetismo ou ainda a existência de 

um contingente elevado de brasileiros que não possuem conta 

bancária e Cadastro de Pessoa Física (CPF) ativo (Alpino et al, 2020; 

Gurgel et al, 2020). 

Após a interrupção do Auxílio Emergencial em dezembro 

de 2020, foi promulgado o Decreto nº 10.661 de 26 de março de 

2021, que permitiu ao Governo Federal o pagamento de um novo 

auxílio emergencial para a população vulnerável afetada pela 

pandemia (Brasil, 2021a). Contudo, os valores aprovados para o 

período de quatro meses variaram de R$175 a R$375, bem 

inferiores aos valores anteriores, o que se torna ainda mais 

preocupante dada a elevação dos itens da cesta básica nos últimos 

12 meses (Dieese, 2021). Além disso, o universo de beneficiários 

foi diminuído de 68,2 milhões de pessoas em 2020, para 45,6 

milhões de famílias em 2021, o que corresponde a uma redução 

de 33% de beneficiários. O saque foi restrito a uma pessoa por 

família e limitado a indivíduos que já receberam o auxílio em 

2020, retirando a possibilidade de novos beneficiários serem 

incluídos (Carrança, 2021). Os beneficiários ficaram restritos a 

indivíduos maiores de 18 anos com renda familiar por pessoa de 

até meio salário mínimo (R$ 550,00) e que faziam parte de uma 

família com renda total de até 3 salários mínimos (R$ 3.300,00) 

(Unicef, 2021).  
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Cabe ainda sinalizar que mesmo com a existência do 

auxílio emergencial, a prevalência de insegurança alimentar foi 

alarmante, conforme indicado pela pesquisa Rede PenSSAN 

(2021), que demonstrou uma elevada proporção de insegurança 

alimentar moderada/grave nos domicílios em que as pessoas 

entrevistadas solicitaram e receberam parcelas do auxílio 

emergencial. Estes dados são reforçados por Galindo et al (2021) 

que apontam que a situação de insegurança alimentar grave é três 

vezes maior nos domicílios em situação de vulnerabilidade que 

receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial.  

Além do Auxílio Emergencial, os principais programas de 

transferência de renda vigentes no país, o PBF e o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), sofreram ajustes. No caso do PBF, 

seus beneficiários poderiam receber automaticamente o Auxílio 

Emergencial, quando este fosse o benefício de maior valor. Diante 

das perdas reais no valor do PBF nos últimos anos, e da cota das 

primeiras parcelas do Auxílio (R$600,00), a maioria dos 

beneficiários do PBF fizeram jus àquele, reduzindo drasticamente 

a folha de pagamento do PBF no período de maio a agosto de 2020 

(FGV Social, 2020; Botelho, 2020). No entanto, com as mudanças 

nos valores do Auxílio Emergencial em 2021, possivelmente esse 

efeito não foi mantido. 

Em relação ao BPC, embora a Lei no 13.981/2020 previsse 

a ampliação do benefício para idosos e pessoas com deficiência 

que percebessem renda mensal per capita inferior a ½ salário 

mínimo, ela não entrou em vigor por falta de regulamentação pelo 

Governo Bolsonaro (Gurgel et al, 2020; Brasil, 2021b).  

Vale ressaltar que outras medidas e estratégias 

governamentais foram adotadas, com limitações, como por 
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exemplo: alteração do marco legal do PNAE, autorizando que, 

durante a suspensão das aulas devido a emergência/calamidade 

pública, a distribuição de alimentos adquiridos com recursos 

possa ser feita diretamente aos pais ou responsáveis dos 

estudantes; liberação de crédito para o PAA; distribuição de 

alimentos por meio das cozinhas comunitárias e restaurantes 

populares, assim como o fornecimento de cestas básicas (Alpino et 

al, 2020; Ribeiro e Silva et al, 2020; Gurgel et al, 2020, Tavares, 

2021). 

Porém, como afirmam Gurgel et al (2020), há uma 

prevalência de ações direcionadas ao consumo, sem interferir na 

cadeia produtiva e no sistema alimentar. Iniciativas com foco na 

garantia ao direito à água e no monitoramento da realização do 

DHAA não foram identificadas, além de ações específicas voltadas 

para os grupos mais vulnerabilizados (Alpino et al, 2020; Gurgel, 

et al, 2020).   

Diante do exposto, cabe destacar que o cotejamento entre 

o contexto político-institucional que precede a pandemia de 

COVID-19, os dados revelados pelas pesquisas como a POF 

2017/2018 (IBGE, 2020) e o inquérito VigiSAN da Rede PenSSAN 

(2021) e, por fim, a análise sobre as ações empreendidas durante 

a crise sanitária a fim de mitigar seus efeitos, associados ao olhar 

para as implicações da combinação de crises econômica, política e 

sanitária, nos permitem afirmar que a fome não tem raízes na 

pandemia, ou ainda, que a fome não é produto da COVID-19. Ela 

se aprofunda na pandemia por um projeto político que não vê 

problemas em alargar as desigualdades sociais. A fome no Brasil 

é, portanto, interseccional, multidimensional e consequência das 



 

42 
 

prioridades e projetos políticos empreendidos historicamente e 

agravados recentemente.  

 

A LUTA CONTRA A FOME DURANTE A PANDEMIA DE COVID-

19 NA AGENDA DE MOVIMENTOS SOCIAIS: RESISTÊNCIA E 

SOLIDARIEDADE 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Eu pergunto a você 

Onde vai se esconder 

Da enorme euforia 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir 

Em cantar 

Água nova brotando 

E a gente se amando 

Sem parar 

(Chico Buarque, Apesar de Você) 

 

 Como exposto anteriormente, a pandemia de COVID-19 

acelerou uma tendência em curso: a violação de direitos sociais 

pelo Estado brasileiro, entre eles, o DHAA. Essa tendência – 

atravessada pela postura negacionista do Governo Bolsonaro 

sobre a fome em território nacional expressa em 2019 por 

declarações do Presidente da República e de sua Ministra da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina – 

secundariza o enfrentamento ou, no mínimo, não aponta 
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alternativas para frear ou reverter a fome que acometeu 19,1 

milhões de brasileiros em 2020 (Folha UOL, 2019; Cruz, 2020; 

Rede PenSSAN, 2021).  

          A postura presidencial, semelhante àquela adotada na 

condução da crise sanitária que já vitimou mais de 515 mil vidas 

no país até 29 de junho de 2021, desafia os movimentos sociais, 

os sindicatos e outros sujeitos coletivos da sociedade civil 

brasileira, que reivindicam a defesa da vida e da dignidade 

humana, a disputar os rumos dessa história (Brasil, 2021c).  

 Nesse contexto, Teixeira e Pismel (2020) apresentaram que 

a ausência do Estado na mitigação das mazelas e desigualdades 

sociais no Brasil, aprofundadas pela COVID-19, fez emergir uma 

sociedade civil engajada, que realizou inúmeros atos solidários. 

Além disso, revelaram as principais pautas, políticas e mudanças 

paradigmáticas nos manifestos públicos publicizados por 

diferentes sujeitos coletivos da sociedade civil para o 

enfrentamento da COVID-19 entre abril e agosto de 2020. Dentre 

esses sujeitos estavam movimentos sociais como o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e outras iniciativas fora 

desse campo: articulações sociais; grupos de atletas, 

desembargadores, juristas, entre outros; e iniciativas de 

fundações empresariais. 

Dentre as seis pautas mais prevalentes nos 72 manifestos 

públicos selecionados, foi identificada, pelas autoras, a "segurança 

alimentar e nutricional e agricultura familiar''. Nesta pauta, a 

maioria dos documentos vinculava o DHAA ao direito à saúde, 

apontava a necessidade de maneiras sustentáveis para produção 

e distribuição de alimentos e um conjunto de medidas que 

reforçasse programas sociais, além da criação de espaços de 
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participação da sociedade civil para discutir ações emergenciais 

no campo da SAN. Destacavam-se ainda estratégias como o pleito 

pela revogação da Emenda Constitucional n° 95 e da Medida 

provisória n° 927, que permite a suspensão de contratos de 

trabalho e adiamento do pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço pelas empresas durante a pandemia (Teixeira e 

Pismel, 2020, p. 6).   

Cruz (2020, p. 12-13), por sua vez, reforçou que a “gestão 

técnica e política” da crise sanitária pelo Governo Bolsonaro fez 

agravar as expressões da questão social, dentre as quais, a fome. 

E, diante do silenciamento intencional dessa pauta na agenda 

governamental, ganhou destaque o protagonismo da sociedade 

civil em torno do tema que, reunida em torno de “campanhas de 

cunho filantrópico”, tem buscado aliviar a fome de milhões de 

brasileiros. A autora, no entanto, descortina que a erradicação da 

fome deve ser encarada como uma questão que requer 

transformações sociais profundas, pois mantido um modo de 

produção alicerçado na reprodução de desigualdades sociais não 

se coloca como possível erradicar formas aviltantes de 

sobrevivência, entre elas, a fome. Apesar disso, a autora situa que 

sua mitigação pode ser possível na arena de disputa das políticas 

sociais, que servem para amenizar os conflitos de classes sociais, 

mas também figuram como importantes instrumentos para 

viabilização de direitos sociais.  

Sobre as respostas dos movimentos sociais à pandemia, 

Penna et al (2020), ao tratar de ações e estratégias desenvolvidas 

por movimentos do campo, como o MST e o Movimento de 

Pequenos Agricultores (MPA), apontaram uma multiplicidade de 

frentes de atuação. Destacaram que a grande maioria das ações do 
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MST foram direcionadas à sociedade, relacionadas ao tema da 

alimentação e incidiram sobre diferentes pontos do sistema 

agroalimentar, pois concatenavam a criação de hortas 

comunitárias, a distribuição de alimentos in natura e 

agroecológicos, produzidos pelo movimento e o preparo e 

fornecimento de marmitas com esses alimentos. Já o MPA 

concentrou-se em articular agricultores e população pela venda 

direta ao consumidor, por meio de cestas de alimentos 

comercializadas por canais digitais, e pelo incentivo à doação de 

alimentos como ação de solidariedade de classe e de combate à 

fome.  

Schappo (2021), ao revelar as estratégias de luta contra a 

fome e a insegurança alimentar e nutricional durante a pandemia, 

apresentou as propostas coletivamente elaboradas por 

movimentos sociais, sindicatos e outras entidades da sociedade 

civil que reivindicam a agricultura familiar, a reforma agrária, a 

agroecologia, a soberania alimentar e defendem os povos e 

comunidades tradicionais. Para tanto, debruçou-se sobre a 

“Plataforma emergencial do campo, das florestas e das águas pela 

vida e para o enfrentamento da fome diante da pandemia do 

coronavírus”. 

No documento supramencionado, há um questionamento 

da política econômica ultraneoliberal conduzida pelo governo 

Bolsonaro; a defesa de modelos de produção agroalimentar 

sustentáveis social e ambientalmente; o pleito pela recomposição 

orçamentária de políticas públicas como o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e o SISAN, mediante revogação da Emenda Constitucional n° 

95; o fortalecimento de programas sociais, além de investimentos 

adicionais em ações emergenciais, com destaque para a 
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manutenção e ampliação de uma Renda Básica Emergencial. Um 

conjunto de medidas que, para a autora, desponta para a 

importância da agricultura familiar, da reforma agrária e dos povos 

e comunidades tradicionais na promoção da SAN de todos a 

população brasileira (Schappo, 2021). 

Na mesma direção das análises apresentadas, ao 

realizarmos um exercício empírico de olhar para movimentos 

sociais urbanos em tempos de crise sanitária, sem a pretensão de 

esgotá-lo, foram tecidos apontamentos sobre o conjunto de 

movimentos intitulados “Movimentos populares urbanos contra a 

COVID-19”. A seleção desses sujeitos, em meio a tantos outros, 

buscou reconhecer estratégias para o enfrentamento da fome por 

movimentos de resistência, que reivindicam direitos sociais nas 

periferias e favelas espraiadas em todo território nacional.  

Os movimentos populares urbanos em questão eram 

formados pela Central dos Movimentos Populares (CMP), União 

Nacional por Moradia Popular (UNMP), Confederação Nacional de 

Associações de Moradores (CONAM), Movimento Nacional de Luta 

por Moradia (MNLM), Movimento das Trabalhadoras e 

Trabalhadores por Direitos (MTD) e o Movimento de Luta dos 

Bairros e Favelas (MLB), que, em articulação, tem desenvolvido 

ações de solidariedade em favelas e ocupações e reivindicado a 

mudança da política econômica e social para superação da crise 

sanitária (Movimentos contra a COVID-19, 2021a). 

Em homepage desenvolvida para publicizar as ações 

desses movimentos, destaca-se em maio de 2021, a ação 

“Mulheres na luta contra a fome”, uma iniciativa do coletivo de 

mulheres da CMP para arrecadar insumos de higiene, máscaras 

faciais e alimentos para distribuição de cestas básicas às famílias 
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em condição de vulnerabilidade social, reafirmando o acirramento 

dessa vulnerabilidade, sobremaneira, para as mulheres negras e 

periféricas durante a pandemia (Movimentos contra a COVID-19, 

2021b). A centralidade dessa atuação desponta para o 

enfrentamento da fome sob uma perspectiva que reconhece os 

impactos deletérios das desigualdades racial e de gênero, 

presente na história brasileira e acirradas no tempo presente, na 

vida de mulheres e negros. Sobremaneira, diante de dados que 

revelam recair sobre estes a maior prevalência do convívio com a 

fome (Rede PenSSAN, 2021; Galindo et al, 2021). 

Além desse destaque, outras iniciativas são apresentadas, 

entre elas, vídeos para divulgação das ações; documentos e artigos 

produzidos pelos movimentos e uma rede de contatos por cidade, 

região e estado para propiciar maior capilarização de doações de 

alimentos e insumos de higiene destinadas às populações em 

extrema vulnerabilidade social nos territórios de atuação 

daqueles movimentos, como populações vivendo em ocupações, 

favelas, periferias de cidades, cortiços; ambulantes; populações 

em situação de rua; populações sem-teto; catadores e catadoras 

de lixo (Movimentos contra a COVID-19, 2021c). 

Saltam aos olhos, a partir do exposto, a inserção e/ou 

intensificação da luta contra a fome na agenda de diversos sujeitos 

coletivos, historicamente imbricados no enfrentamento da fome, 

mas também outros vários, que a incorporam em suas lutas pela 

ampliação de direitos sociais para o conjunto da sociedade 

brasileira, assim como um conjunto de pautas que questionam o 

desmonte e reivindicam o fortalecimento de políticas e programas 

sociais envolvidos na concretização do DHAA e da SAN dos 

brasileiros. No entanto, uma diferenciação desses sujeitos torna-
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se oportuna, no sentido de desmistificar uma composição de 

sociedade civil homogênea, igualmente comprometida em ajudar 

aos mais pobres, aos mais famintos que, desassistidos pelo Estado, 

são dependentes desse movimento. 

Desse modo, ao tomar a doação de alimentos como 

exemplo de medida para mitigar a fome, dado que ela foi uma 

estratégia bastante adotada por diferentes sujeitos coletivos, 

desde movimentos sociais a grupos empresariais, torna-se 

relevante compreender contradições importantes. Ainda que essa 

ação, em última instância, seja necessária para matar a fome, pode 

se distanciar da concretização do DHAA, na medida em que, 

aqueles que o fazem, não enfrentam ou ainda sustentam formas 

degradantes de relações sociais, ou, mais pontualmente, quando 

os próprios alimentos doados não se afiliam a uma alimentação 

adequada e saudável como, por exemplo, a distribuição de 

alimentos processados e ultraprocessados (CNN Brasil, 2020; JBS, 

2020; The Intercept Brasil, 2020; Ifood, 2021).  

Sobre essa reflexão, Behring (2021) distingue o que seria 

“solidariedade de classe” e “solidarismo empresarial”. Nas 

palavras da autora: 

 

Existe gente de carne e osso, individual e 
coletivamente, disputando todos os dias por 
um outro curso dos acontecimentos, por um 
outro projeto de sociedade e das relações 
sociais (...). Temos movimentos sociais como o 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 
(MTST) e o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) realizando trabalhos 
importantes nas periferias e no meio rural (...). 
Ou seja, tem muita luta e solidariedade para 
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além das migalhas que os arautos do mercado 
estão disponibilizando, muitas vezes fazendo 
marketing com a dor alheia (...). De repente, os 
capitalistas aparecem dotados de alma, 
fazendo doações e mais doações, amplamente 
propagandeadas em nome da Solidariedade 
S.A.! (...) Que não se confunda solidariedade de 
classe com solidarismo empresarial! (Behring, 

2021, p. 247). 

 

Ao assumir a “solidariedade de classe” como norte, 

importa-nos dar visibilidade ao sentimento do “fazer pelas 

próprias mãos” protagonizado pelos movimentos sociais do 

campo, das florestas, das águas, das comunidades tradicionais, das 

favelas e periferias, de mulheres, de negros, que em defesa da vida 

e da dignidade humana, reivindicam também a concretização do 

direto à alimentação, transformando solidariedade em resistência. 

Esses movimentos possuem um papel central em 

denunciar as condições subumanas em que milhões de brasileiros 

vivem, além de fortalecer a mobilização social e demandar 

respostas governamentais, inclusive provocando a entrada de uma 

determinada pauta na agenda de governo. A própria trajetória de 

construção histórica da política de SAN no Brasil reforça essa 

perspectiva. No entanto, ainda que fundamentais, as ações de 

mobilização e de caráter emergenciais não substituem a 

necessidade de políticas públicas que garantam direitos humanos 

mais básicos, como o de estar livre da fome, conforme garantido 

em nosso texto constitucional.  

Em outra perspectiva, é desses movimentos sociais tão 

diversos que muitas vezes surgem ideias inovadoras de reinventar 

o que está posto, ações de resistência que nascem nos micros 
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espaços do cotidiano em que se vive, nas cidades, no campo, nas 

florestas, mas que são constantemente desqualificados como 

possibilidades de mudança, por serem caminhos contra 

hegemônicos. Transformar ausências em presenças, ou seja, tornar 

existentes as formas de estar e viver no mundo apagadas e 

silenciadas é  o que Boaventura de Souza Santos entende como 

“Sociologia das Ausências”, que parte da idéia de que, o que não 

existe é, na verdade, ativamente produzido como tal (Santos, 

2002). 

À guisa de conclusão, a pandemia da COVID-19 traz à tona 

as desigualdades sociais do Brasil, muitas vezes silenciadas, e 

denuncia a violação de direitos humanos fundamentais, como o 

DHAA. A não valorização e priorização da agenda de SAN nos 

últimos anos, agravada no governo atual, com inúmeros 

retrocessos nas políticas públicas, programas e instituições, 

acabam por potencializar os impactos da COVID-19 na violação do 

DHAA.  

Por fim, cabe ainda destacar que, diante da pandemia de 

COVID-19, é notório o descompasso entre as ações, estratégias e 

políticas públicas defendidas por coletivos organizados que 

atuam no campo da SAN no Brasil e aquelas de fato empreendidas 

pelo Governo Federal. Ainda que as experiências dos governos 

municipais e estaduais sejam essenciais para responder às 

necessidades forjadas no contexto da pandemia, há que se 

reconhecer a centralidade de ações coordenadas para mitigação 

dos efeitos da COVID-19.    
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CAPÍTULO 2  

ESCUTANDO FAMÍLIAS: RUPTURAS E ACOLHIMENTO 

ENQUANTO POSSIBILIDADE DE ENCONTRO 
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Uma fratura exposta indica que a ruptura ocorrida permitiu 

ao conteúdo interior se exteriorizar. Aquilo que vamos considerar 

aqui ter se exteriorizado, quanto à ruptura do cotidiano provocada 

pela pandemia de COVID-19, são os desafios que já faziam parte 

das relações familiares. 

Por meio de uma proposta por nós oferecida de 

atendimento psicológico online, para familiares de estudantes de 

escola pública, iniciada em abril de 2020 e simultânea às 

orientações ao distanciamento social, apreendemos que as 

questões familiares, a necessitar de cuidados emocionais, não 

estavam somente ligadas ao adoecimento e luto envolvidos pela 

COVID-19. Eram também questões emergentes ou agravadas pela 

convivência familiar diária e intensa (ALVES et al, 2021) e que, com 

o distanciamento social, encontraram as condições para se 

exteriorizar. Assim, estimuladas, as pessoas se permitiram buscar 
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um cuidado com a saúde mental que nunca tiveram, ao menos em 

nosso país, tão propalado como necessário e importante. 

De igual forma e apenas pelas mesmas razões, a oferta de 

atendimento psicológico às famílias se “exteriorizou”. Até então, 

a psicoterapia familiar era algo restrito a consultórios privados e, 

eventualmente, oferecida em serviços públicos, sem custo ou a 

valor social, além de, majoritária, se não, exclusivamente, sob a 

forma presencial.  

As dificuldades relacionais das famílias, a importância da 

saúde mental e a necessidade de reestruturação de práticas 

psicológicas estariam tão expostas se a pandemia de COVID-19 

não nos tivesse atingido? Talvez um dia seja possível responder. É 

imprescindível agora salientar que nosso trabalho não transita 

pela via do “lidar com o lado bom da pandemia”, como também 

não escamoteia o sofrimento trazido pela doença e suas 

consequências. Nem tampouco ignora a desigualdade social e o 

descaso governamental perante o sofrimento das pessoas. Ao 

contrário, dispõe-se a mergulhar neste mesmo sofrimento, 

desejando que, de alguma forma, possa dele cuidar.  

O Projeto Escutando Famílias se alinha ao referencial 

psicológico da Abordagem Centrada na Pessoa e oferece 

atendimento online sob a forma de Plantão Psicológico. Essa 

abordagem tem seus princípios norteadores desenvolvidos com 

base nas experiências do psicólogo humanista Carl Rogers. A 

hipótese central dessa teoria é que, a partir de um clima facilitador 

de crescimento desenvolvido por meio de algumas atitudes 

psicológicas, ativam-se recursos, tais como a capacidade de 

autocompreensão, modificação de autoconceitos, atitudes e 



 

63 
 

comportamento autônomo de um indivíduo ou de um grupo 

(ROGERS, 2018). 

Sob a perspectiva teórica da Abordagem Centrada na 

Pessoa, a modalidade dos atendimentos realizados foi a do 

Plantão Psicológico compreendida como: 

 

Um tipo de atendimento psicológico que se 

completa em si mesmo, realizado em uma ou 

mais consultas sem duração pré-determinada, 

objetivando receber qualquer pessoa no 

momento exato (ou quase exato) de sua 

necessidade, para ajudá-la a compreender 

melhor sua emergência e, se necessário, 

encaminhá-la a outros Serviços. Tanto o tempo 

da consulta, quanto os retornos, dependem de 

decisões conjuntas do plantonista e do cliente, 

tomadas no decorrer da consulta. [...] o 

plantonista e o cliente vão juntos procurar no 

"momento já" as possibilidades ainda não 

exploradas, que podem ser deflagradas a partir 

de uma relação calorosa, sem julgamentos, na 

qual a escuta sensível e empática, a 

expressividade do plantonista e seu genuíno 

interesse em ajudar, desempenham papel 

primordial (TASSINARI & DURANGE, 2011, 

p.57). 

 

Desse modo, “por ser uma modalidade de serviço 

contemporâneo por sua ‘natureza’, capaz de atender às inúmeras 

camadas da sociedade e suas demandas, abrindo possibilidades 

de mudanças em larga escala” (TASSINARI & DURANGE, 2011, 
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p.55) e, tendo em vista o contexto de urgência psicológica 

instalado, o Projeto optou por desfrutar de tal modo de 

atendimento.  

A Abordagem Centrada na Pessoa se torna cara, uma vez 

que permite o exercício de uma clínica ampliada com vista à 

emancipação do sujeito. Criado na intencionalidade de garantir 

outros espaços de reflexão e autoconhecimento à comunidade 

escolar, o Projeto Escutando Famílias foi divulgado, por meio de 

redes sociais e junto aos sistemas públicos de educação e ofertado 

a familiares de estudantes. O serviço é disponibilizado para 

pessoas que, realmente, não podem pagar por ele, e os 

profissionais de psicologia integrados à proposta dedicam-se 

voluntariamente ao projeto. 

O recurso a esse serviço especializado em atendimento 

psicológico às famílias nos parece de grande importância, uma vez 

que o atendimento a esse grupo não é tão frequente, na sociedade 

Brasileira, quanto à busca por psicoterapia individual. Usualmente, 

trata-se de um atendimento para o qual as famílias são 

encaminhadas em decorrência de outros acompanhamentos da 

área de saúde. Entendemos, assim, não haver, em nossa sociedade, 

uma “cultura de psicoterapia familiar” estabelecida. A existência 

desse projeto se revelou, deste modo, como um potente recurso, 

ao oportunizar um olhar voltado para dentro de si, para a família e 

para o convívio. Propicia espaço e disponibilidade para uma nova 

reorganização das relações familiares. 

Um contexto social que aponta para a importância do 

cuidado da saúde mental e um grupo de psicólogas que 

simultaneamente oferece atendimento familiar gratuito não 

poderia deixar de resultar numa mobilização e no desejo de buscar 
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tal ajuda. A concretude desta ajuda vem se constituindo por 

intermédio de telas de dispositivos eletrônicos (celular ou 

computador) e configuram a geografia de um espaço 

compartilhado que afeta a escuta, em diversas direções 

inesperadas: seja pela pausa de uma interrupção para permitir, 

talvez, uma reconstrução do que estava sendo falado, seja pela 

conexão ruim da internet, ou então pelo ruído dos ambientes. É a 

realidade da vida das pessoas, não são apenas histórias. São suas 

realidades ali covividas: as famílias e as psicólogas.  

Vivemos numa época em que coletivos, movimentos de 

diversas origens e causas que se mobilizam em redes de pessoas 

surgem em todos os lugares do Planeta, e o atendimento online de 

famílias parece acompanhar, de alguma maneira, essa nova 

direção de convivência. Ao oportunizar um espaço em que o grupo 

familiar se junta, para falar de suas questões, deixa de ser um 

ambiente que privatiza dores e transforma a maneira como 

lidamos com os desconfortos das relações.  

O Projeto Escutando Famílias rompe também com o 

cotidiano profissional das nove psicólogas que nele se 

embrenham, assim como rompe, igualmente, com o formato 

protocolar de plantões online em que o acesso ao serviço é feito 

por meio de links de cadastro. A oferta de nosso serviço se dá pelo 

contato inicial com uma das psicólogas da equipe que faz o 

agendamento. Esse momento de troca de mensagens, por vezes, 

prolonga-se com diálogos que se concretizam em verdadeiro 

acolhimento. Algo que evidencia ainda mais a radicalidade da 

abertura e da disponibilidade para o encontro com o Outro.  

O desconforto, o medo, a angústia e outros sentimentos 

manifestados pelo contexto pandêmico e provenientes de um 
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fator desconhecido; o vírus e o novo modo de viver a vida em 

distanciamento social e todas as consequências desse período 

estão sendo descobertas. Estamos descobrindo, ao mesmo tempo, 

não nas mesmas condições, mas no mesmo momento, os males da 

doença e suas consequências. 

Acolher as famílias e pessoas que chegam até nós é, ao 

mesmo tempo, estranho e difícil, mas próximo: “Próximo da minha 

realidade, estranho aos meus sentimentos”. De alguma forma, 

esse acolhimento é para nós produtor de um certo alívio.  No meio 

de todo o caos, levar a escuta, empatia, atenção e cuidado às 

pessoas fragilizadas vai se tornando potente e significativo 

também para nós. 

Estamos todos fraturados. Enquanto imersos nessas 

condições, nós nos expomos a cuidar das feridas do outro e 

também descobrindo que, no decorrer desse processo, cuidamos 

um pouco de nós, psicólogas. 

Acreditamos que na escuta e no acolhimento pulsa Vida. No 

compartilhamento e no contato das famílias com dores agravadas 

pelo contexto de pandemia pulsa a possibilidade de continuar. No 

encontro entre psicólogas e as famílias atendidas pulsa força e 

aprendizado mútuo. Seguimos sentindo, assim, a potência do 

acolhimento, tanto pelo acolhido, quanto pelo acolhedor. 

 

“Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, 

mas como o cosmos onde a gente pode despencar em 

paraquedas coloridos”. 

 

Ailton Krenak, Ideias para adiar o fim do mundo. 
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CAPÍTULO 3  

CUIDADOS EM MOVIMENTO: EXPERIÊNCIAS COM O MST EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 
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O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é 

composto por sujeitos simples, comuns e sociais que constituem 

uma coletividade e trazem para si a luta para garantir sua própria 

existência social como trabalhadores e trabalhadoras da terra, 

pessoas capazes de esperanças e projetos. Vêm e vão 

historicamente, e compõem a construção de uma luta que vai 

muito além do seu tempo (CALDART, 2000).    

Existe no Brasil um sério problema de concentração 

fundiária, ou melhor, concentração da posse de terras, pelos 

grandes latifúndios. Há muita terra nas mãos de poucas pessoas e 

pouca terra nas mãos de muitos. Com isso, se entende que a 

reforma agrária se faz necessária, sendo que é uma mudança que 

afeta diretamente as bases da sociedade. Na década de 1980, após 

uma série de duras lutas de camponeses contra a concentração 

fundiária no Brasil em plena ditadura militar, surgiu um 

movimento unificado pela reforma agrária, com apoio de setores 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-ditadura-militar.htm
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organizados da sociedade civil e de partidos de esquerda, além do 

apoio posterior de entidades internacionais: o Movimento Sem 

Terra (MST). 

É considerado o principal movimento social de luta pela 

implantação da reforma agrária no Brasil, o maior movimento 

social popular organizado do país (DOMINGUES, 2007) e um dos 

maiores movimentos camponeses do mundo. O MST foi fundado 

em 1984, e, ao contrário do que muitos pensam, não se caracteriza 

pela luta de pessoas por terra para si mesmas, mas pela luta contra 

a concentração fundiária, a partir do entendimento também de 

que a reforma agrária significaria e necessitaria dialeticamente de 

uma profunda transformação social para se completar no Brasil. 

Neste sentido, o Movimento traz a uma só vez a bandeira da 

reforma agrária mas também de outra sociedade possível. Por isso 

a necessidade de criação de uma outra sociabilidade, em que os 

sujeitos que lutam e cuidam da terra, também cuidam do outro; 

trata-se de “colocar cuidado em tudo o que projeta e faz, 

característica singular do ser humano”, segundo Boff (1999, p.35).  

O MST está presente em 24 estados nas cinco regiões do 

país e possibilitou a conquista de terra para cerca de 350 mil 

famílias (MST, 2021). Organiza-se em sete setores: saúde, gênero, 

educação, frente de massas, formação, comunicação e juventude. 

Estes setores, além de estruturarem a organização interna do 

Movimento, refletem também um caminho historicamente 

percorrido. Neste caminho, a luta por reforma agrária agrega 

outras pautas de combate às diversas relações de opressão e 

exploração. Almeja-se uma transformação social profunda, onde 

não só a terra seja direito de todas/os, mas também a educação, a 

saúde, a igualdade de gênero e a vida livre de violência.  
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CONSTRUINDO A REDE DE SAÚDE MENTAL 

 

A Rede de Saúde Mental junto ao MST, surgiu como parte 

de uma Rede de Combate à Violência Doméstica do MST/SP. Logo 

no início da pandemia de Covid-19, diante do expressivo aumento 

de casos de violência doméstica (FBSP 2020a, 2020b), o setor de 

gênero do Movimento se desafiou a criar redes estaduais de 

combate a este tipo de violência. A do estado de São Paulo se 

organiza a partir de duas frentes principais de ação: uma de 

comunicação audiovisual (com a produção de materiais 

audiovisuais pautando o tema e incentivando prevenção e 

promoção de cuidados), e outra composta por profissionais que 

possam ofertar algum tipo de cuidado em saúde mental e apoio 

jurídico.  

Nesse contexto, a Rede de Saúde Mental se iniciou a partir 

do final de abril de 2020, mais como um coletivo de profissionais 

do que propriamente uma rede. Mas a escolha por denominar-se 

enquanto tal se relaciona com o horizonte de cuidado almejado, 

partindo do entendimento de que não seria apenas um coletivo ao 

qual seriam encaminhadas as demandas por cuidado em saúde 

mental, e sim haveria o esforço constante na construção de uma 

maneira de cuidar que fosse articulada, coletiva e 

potencializadora de vínculos e redes de apoio diversas. 

Com o tempo, passamos a receber demandas do setor de 

saúde nacional, e de relações internacionais, que expandiram as 

ações da Rede para outros estados do Brasil e países da América 

Latina. 

Com um ano de funcionamento, oferecemos cuidado a 

cerca de 300 militantes. Fizemos mais de 120 acompanhamentos 
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individuais (em torno de 800 a 960 sessões), chegamos a mais de 

20 encaminhamentos para acompanhamento psicoterápico de 

tempo indeterminado com coletivos parceiros, e acolhemos cerca 

de 180 militantes em atividades coletivas (com oferta de uma 

média de 11 grupos diferentes e uma estimativa de 180 encontros 

no total).  

Até o momento presente, já passaram pela rede 39 

profissionais (em sua maioria psicólogas) com diferentes 

experiências práticas e abordagens teóricas, e tivemos uma média 

de 10 a 20 profissionais ativos entre entradas e saídas de 

integrantes. Desde seu início, a Rede de Saúde Mental se reúne 

semanalmente intercalando reuniões organizativas com 

interlocuções grupais de casos.  

 

A TECITURA DA REDE 

 

A oferta de cuidado foi sendo tecida através do 

acolhimento de demandas vindas de pessoas e grupos que 

compõem o MST, e através da proposição de espaços de cuidado, 

todos realizados de maneira remota e sem envolvimento de custo 

financeiro de nenhuma parte. Foram construídas estratégias junto 

aos profissionais e diversas pessoas acolhidas, compondo os 

espaços de cuidados : a) acolhimento individual, b) acolhimento 

grupal e c) oficinas.  

Os acolhimentos individuais foram e são feitos a partir das 

demandas detectadas por representantes dos coletivos ligados à 

Rede, ou por demanda espontânea. Os e as profissionais ofertam 

a escuta durante alguns encontros, processo esse que se 

desenvolve entre profissional e pessoa acolhida, mas que ecoa 
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nos espaços de interlocução da Rede, que coletivamente 

constroem sustentação para as diversas demandas recebidas. Os 

acolhimentos ocorrem por um tempo combinado, o que foi 

desafiador e requisitou dos e das profissionais o desenvolvimento 

de um olhar para a potência de cada encontro. A partir deles, se 

discutem os desfechos14 possíveis e necessários para cada um(a); 

isto, dentre outras coisas, provocou a articulação com Redes 

parceiras, para as quais são feitos encaminhamentos para 

atendimento  de tempo indeterminado.  

Os acolhimentos grupais se desenvolveram, a princípio, 

como ofertas da Rede a partir das demandas de militantes e seus 

grupos de atuação; posteriormente, outros  grupos passaram a 

solicitar o acompanhamento coletivo. Esse processo buscou 

romper e ressignificar um imaginário presente no trabalho da 

psicologia de que este se faz apenas no âmbito individual; os  

espaços de escuta e circulação da palavra mostraram-se potentes 

tanto para as demandas particulares de cada pessoa, quanto para 

o processo vivido pelos grupos. Diálogos sobre relações de gênero 

e violência, luto, medos e preocupações relacionados à pandemia, 

entre tantos outros foram construídos coletivamente com grupos 

atuantes em diversas regiões do Brasil e de Brigadas 

internacionais na América Latina. Foram ofertados também 

espaços de acolhimento para homens e mulheres, separadamente. 

Importante destacar que na metodologia desenvolvida junto aos 

grupos, utilizamos alguns recursos organizativos do próprio modo 

de funcionar do MST. Assim, iniciávamos nossas atividades grupais 

                                                             
14 “Como experiência humana, o desfecho é sempre fecho e des-fecho, sempre encerra e 
propõe, tira alguma coisa e coloca outra no lugar. E esta nova coisa é um jeito de ser 

diferente do anterior.” (POMPEIA, 2000, pág. 39). 
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com uma mística, que é o sentimento que alimenta a luta popular. 

O momento da mística é como um pequeno espaço ritualístico em 

que se usam recursos diversos para trazer à tona esta força que 

impulsiona a luta. São trazidos símbolos, poesias, canções, temas 

e referências de resistência, entre outros (PELOSO, 2012). Foram 

desenvolvidas, também, propostas de atividades que 

favorecessem o olhar e sensibilização para o corpo, recorrendo 

ainda à utilização de recursos poéticos, narrativos, entre outros, 

acolhendo a complexidade das possibilidades de expressão para 

além da palavra. 

As oficinas, diferente dos acolhimentos em grupo, são 

espaços que reúnem pessoas que se encontram para a realização 

e vivência de atividades determinadas. Foram realizadas oficinas 

de arpilleras, técnica e linguagem têxtil desenvolvida no Chile 

como forma de manifestação, denúncia e resistência, e que se 

constituíram como espaços de diálogo e narrativa através do 

bordado e do tecido (BACIC, 2012); oficina de escrita criativa, em 

que através da livre expressão das palavras circularam memórias, 

ideias e imaginação, individuais e coletivas; e oficina de cuidados 

integrativos entre mulheres, espaço onde o olhar para o corpo, 

seus ciclos e processos, e as diferentes vivências puderam ser 

compartilhadas e trabalhadas conjuntamente.  

Os desafios, conflitos e situações de sofrimento gerados ou 

agravados pela pandemia e suas condições apareceram nos 

diversos espaços de cuidado ofertados. Questões como: a 

intensificação de conflitos familiares pelo isolamento social; 

medo de contágio entre familiares; maior dificuldade de inserção 

no mundo do trabalho; perda de emprego; angústia pela redução 

do auxílio emergencial; reconfiguração das dinâmicas familiares; 
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intensificação ainda maior da jornada de trabalho para as 

mulheres; ausência de tempo para si mesma, entre outros, 

apareceram na fala de diversas pessoas.  

Além disso, para grupos que atuavam juntos e 

presencialmente, questões como: a dificuldade de convivência 

durante o isolamento; os cuidados em relação a exposição e 

precauções para não contrair o vírus; o sofrimento advindo da 

impossibilidade de militar presencialmente; a preocupação com 

companheiras e companheiros que contraíram covid e estiveram 

em situação de risco e o medo do adoecimento, estiveram 

presentes na vivência e foram compartilhados por pessoas 

acompanhadas pela Rede. Os grupos que atuam em outros países 

narram a angústia de adoecer longe de casa, a ansiedade e o medo 

de fechamento de fronteiras, e a dificuldade de viver esses 

processos distantes da família. 

O atendimento remoto, por mais que tenha possibilitado o 

acesso potente de pessoas de diferentes lugares, tanto 

profissionais quanto pessoas e grupos acompanhados pela Rede, 

se mostrou um desafio em locais em que o acesso à internet era 

precário. Assim, foi preciso se articular diante da possibilidade do 

acesso em determinados dias e horários, bem como criar 

estratégias outras como a troca de mensagens e compartilhar 

conteúdos de maneira assíncrona quando as atividades, como 

oficinas, não tinham condições de ser realizadas pelos impasses 

de conexão.  
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INTERLOCUÇÕES: CIRCULANDO A PALAVRA 

 

Quinzenalmente, com a presença de uma pessoa de fora do 

Movimento, acontecem as interlocuções, momento de fala, escuta 

e reflexão conjunta sobre os acontecimentos relacionados às 

ações da Rede. Esses encontros foram se constituindo como 

oportunidades de discussão e ressignificação de atendimentos e 

projetos, lugar de questionamento, compartilhamento, 

acolhimento e reconhecimento de cada profissional e do grupo, 

gerando experiências  de compreensão, reflexão e construção de 

um fazer rico de sentidos.  

Parecia desafiador um encontro com tantos diferentes 

olhares, ações, histórias e referenciais teóricos. Fomos nos 

organizando como um conselho na descrição de Schmidt (1987) 

quando discute aconselhamento: “(...) nos remete a consilium, que 

significa com/unidade, com/reunião. (...) É a própria noção de um 

conselho: várias pessoas reunidas para examinar com atenção, 

olhar com respeito, para deliberar com prudência e justeza.” (p. 

IX). E foi nessa perspectiva de encontro que se deu o processo de 

aproximação e compreensão do trabalho desenvolvido pela Rede. 

Conhecimento e ação acontecendo juntos, tendo a 

horizontalidade das relações como pressuposto. Partimos da ideia 

de supervisão, tão presente em psicologia, para a interlocução, tão 

própria desse trabalho, buscando a circulação das palavras e dos 

poderes. 

Nos momentos iniciais, fez-se importante escolher um 

contorno para o projeto do ponto de vista da prática possível de 

ser realizada. Fomos nos aproximando da proposta de 

acolhimento, momento de ouvir as angústias, os questionamentos 
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compartilhados, compreender a situação de vida da pessoa 

atendida e projetar, conjuntamente, os cuidados necessários, 

considerando, inclusive, que esse único encontro pudesse ser 

suficiente. Esse cenário trouxe para o palco o plantão psicológico 

como referência capaz de facilitar a abertura para novas 

possibilidades de caminhar a partir do encontro de experiências 

entre   profissional e a pessoa atendida. Modalidade de 

atendimento criada no Serviço de Aconselhamento Psicológico da 

USP em 1969, nasce da disponibilidade para a escuta do outro da 

maneira mais aberta e livre possível: sem assuntos circunscritos, 

sem tempo pré determinado e no espaço disponível (ROSENBERG, 

1987),  

 

o plantão preza e é caracterizado por uma 
abertura tanto para receber as pessoas que o 
procuram, do modo como podem se apresentar, 

quanto para reconhecer os caminhos que 
trazem sentido para seu percurso 
independente de sua natureza: psicológica, 
social, educacional, de lazer, de reflexão etc. 
(ROCHA, 2013, p. 211)   

 

Partindo da premissa da centralidade do encontro, fomos 

dando visibilidade às disponibilidades e necessidades da 

existência, sem, obviamente, esquecer o contexto factual e 

concreto da vida, mas sem nos escravizar a ele. Adotamos o 

encontro de experiências reguladas pelo tempo existencial, mais 

do que pelo tempo cronológico. A construção desse solo-base 

tornou possível o deslocamento de modelos previamente 

estabelecidos para a criação/desvelamento de possibilidades 

intimamente temperadas pelas pessoas e o momento em que se 
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encontram. Esse contato íntimo e inaugural facilitou caminhos 

novos ou revisitados assim como permitiu-nos cunhar uma 

temporalidade para os atendimentos em função do que emerge e 

pode ser acolhido. Nessa perspectiva, o encontro pode  encerrar-

se em si ou numa série deles, pode durar dez minutos ou três 

horas; seu sentido, no entanto, é sempre de abertura, de remexida 

e de implicação mútua nesses movimentos. Dessa maneira, cada 

um pode se apropriar dessa experiência e carregá-la consigo sem 

a presença física de quem acompanhou essa construção. A 

permanência não se dá pela repetição e sim pela experienciação. 

O reconhecimento e o respeito à autonomia e ao poder da 

pessoa atendida são elementos fundantes do plantão psicológico 

nascido na Abordagem Centrada na Pessoa, sustentado pelo 

deslocamento da atenção ao problema vivido para a pessoa que 

vive o problema (ROGERS, 1986), portanto se distanciando da 

necessidade de decidir por ela, mas facilitando seu contato com a 

vida vivida e com os caminhos projetados. Esse lugar do e da 

terapeuta como facilitador(a) nem sempre é confortável num 

primeiro contato, pois parece colocar em xeque a autoridade 

profissional como a conhecemos: aquele(a) que sabe e decide pelo 

outro frágil. Esse choque, no entanto, não aconteceu na Rede. A 

ideia do plantão pareceu soar como fortalecimento de uma 

postura já consolidada ou um chamado para uma atitude 

conhecida e, momentaneamente, desgarrada. Sem dúvida, houve 

um encontro entre nós, e o espaço da interlocução assumiu um 

caráter de compartilhamento de compreensões entre aqueles(as) 

que são parte dos atendimentos e aqueles(as) que estão fora, das 

diferentes experiências e com todas as disponibilidades de escuta 

presentes. 
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POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO: ESPERANÇA E LUTA 

 

Podemos considerar a pandemia de Covid-19 como uma 

situação-limite, que tomou proporções de extrema gravidade no 

Brasil em decorrência do ativo processo de negacionismo, 

negligência e violência do Governo Federal. O desprezo às 

medidas sanitárias e ao isolamento e distanciamento social, 

auxílio emergencial insuficiente às necessidades básicas da 

população, o estímulo ao consumo de medicamentos não 

indicados à prevenção e tratamento, o negacionismo quanto a sua 

gravidade, entre tantas outras atrocidades que fogem ao escopo 

deste relato, são ações que respondem a um projeto genocida do 

governo e que produzem uma série de consequências à saúde da 

população. Desde o início da pandemia, vivemos o 

aprofundamento das já graves desigualdades sociais no país, que 

se desdobraram em mais da metade da população estar em 

situação de risco alimentar, aumento de violência nos espaços 

públicos e domésticos, expressivo desmonte das políticas 

públicas nos distintos segmentos e, hoje, mais de 500 mil pessoas 

mortas vítimas da Covid-19 e a lenta perspectiva de vacinação 

para a população total (BRASIL, 2021). Nesse processo, os 

movimentos sociais sofreram ataques e violências distintas, e a 

militância segue persistente na luta e resistência aguerrida e 

solidária, por alimento, vacina, contra a violência. O que fazer 

diante dessa situação? Como resistir ao fatalismo, agravado pelo 

medo, preocupação e desesperança, e buscar saídas possíveis? 

Como ofertar cuidado nesse contexto? 

Paulo Freire (1987) trabalha com a ideia de “situações-

limite” em sua dimensão concreta, fruto de processos históricos, 
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políticos e sociais que forjam uma dada realidade, e que 

requisitam a não-aceitação passiva daquilo que nos é colocado, 

mas sua superação e a possibilidade de ultrapassá-la. Para ele essa 

superação só é possível através da ação dos sujeitos, seres da 

práxis (como reflexão-ação-criação transformadora), sobre a 

realidade em que se dão tais situações. “Este enfrentamento com 

a realidade para a superação dos obstáculos só pode ser feito 

historicamente, como historicamente se objetivam as “situações-

limites” (FREIRE, 1987, p. 58), o que requer crítica à ação. Paulo 

Freire nos diz que é preciso transcender as situações-limite, frente 

às quais precisamos criar, descobrir e vislumbrar o que ele chama 

de “inéditos-viáveis”, possibilidades que somos capazes de 

produzir coletivamente como aposta e transformação; movimento 

ético-político de mudança, democrático e democratizador, 

articulando iniciativas que tenham como horizonte a superação 

dessas situações. Inéditos-viáveis caminham na busca da 

concretização de sonhos, apontam para um futuro a se construir, 

reunindo a utopia, esperança, ação coletiva e práxis 

transformadora. Sobre o desenvolvimento dessas ações, Freire 

(1987) trabalha com a ideia de atos-limite, que são estratégias 

criadas coletivamente e que têm em vista a superação dessas 

situações-limite; os atos-limite constituem os inéditos-viáveis, 

que representam  

 

uma alternativa que não se situa no campo 

das certezas, mas sim no das 

possibilidades. Trata-se de uma alternativa 

construída coletivamente, com base na 

vivência crítica do sonho almejado, e, 
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portanto, não ocorre ao acaso e nem se 

constrói individualmente. A distância entre 

o sonhado coletivamente e o realizado 

cotidianamente pelos sujeitos é um espaço 

a ser ocupado pelos atos criadores (PARO, 

VENTURA e SILVA, 2020, p. 15). 

 

HORIZONTES 

 

Diante de situações-limite (Freire, 1987) impostas pela 

pandemia, e das dificuldades e desafios intensificados por ela, 

podemos compreender a criação da Rede como constitutiva de 

inéditos-viáveis, buscando através da elaboração de estratégias 

coletivas e criativas promover acolhimento, fortalecimento e 

cuidado humanizado àqueles(as) que diariamente e 

historicamente lutam pela transformação social.  As estratégias 

coletivas de cuidado criadas pela Rede nesse período são 

importantes atos-limite que constituíram e constituem esse 

processo. 

Compreendemos que, no que tange à psicologia, a Rede 

esteve alinhada com a construção de uma psicologia popular, 

como propõe Ignácio Martin-Baró (1998), capaz de reconhecer e 

potencializar as virtudes populares, as necessidades e interesses 

das maiorias populares, tecendo assim perspectivas para uma 

nova práxis (Souza, 2016). E que esteja em compromisso social 

(BOCK, 2009) com a luta por uma vida digna, livre de violências e 

das desigualdades sociais. 

Finalizamos então compartilhando trechos de um poema 

de autoria coletiva, produzido livre e conjuntamente por 
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integrantes da Rede, durante uma de nossas reuniões internas. 

Que possamos seguir na tecitura de uma práxis fortalecedora de 

lutas pela transformação social. 

 

O vento passou pelo meu corpo  

e espalhou as palavras que estavam guardadas. 

Silêncio.  

(...) 

Você já teve vontade de arrancar a dor do mundo 

 com as próprias mãos? 

(...) 

O amanhã está ali. Vamos juntas companheiras.  

Vamos juntos companheiros. 

 (...) 

O sol ainda brilha. É tempo de desentalar o grito.  

Mas principalmente,  

é tempo de abrir o peito e soltar o canto. 
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CAPÍTULO 4  

A ESCUTA ENSINA QUEM SABE OUVIR 

 

Renata Garcia 

 

 

 

 

No dia 20 de março de 2020 começava um projeto de 

Escuta e acolhimento criado e organizado pelo psicólogo e 

psicanalista Francisco Nogueira. Fui informada sobre este trabalho 

por outra psicóloga e me inscrevi para fazer parte. Dia 25 

participei da minha primeira reunião com o grupo de psicólogos e 

psicanalistas e dia 31 de março fiz minhas primeiras Escutas. 

A ideia do projeto da Experiência de Escuta é oferecer, 

voluntariamente, 30 minutos de escuta e acolhimento para a 

população. É um encontro onde a pessoa tem espaço de fala e é 

escutada/olhada na sua individualidade, podendo colocar para 

fora sua queixa, suas angústias, seus medos, o que quiser, e falar 

um pouco do que a toma naquele momento. Através da fala (ou do 

silêncio) a pessoa pode, em primeiro lugar, se escutar também e 

se organizar internamente; pode descobrir novos focos para suas 

questões e ressignificar as emoções, dando contorno para o tanto 

que a faz transbordar naquele momento. 

Fomos os pioneiros a criar algo desta forma na época e tem 

sido uma honra poder fazer parte desse projeto.  

A pandemia nos obrigou a ficar dentro de casa, a nos 

recolher, ainda sem entender muito o porquê e se essa medida iria 

ser efetiva na proteção da gente ou não. Era o começo. Ficamos em 
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casa convivendo mais intensamente com as pessoas que moravam 

conosco, sentimos nossas rotinas serem capturadas e modificadas, 

acumulamos de um dia para o outro mais funções e 

responsabilidades do que estávamos preparados, tudo isso junto 

ao medo do perigo desconhecido que estava no ar.  

Fomos convidados a tentar viver um dia de cada vez, 

tentando dar conta do não saber, da falta de controle e das 

emoções que afloravam. De repente, estávamos lidando com 

muitas perdas, sem tempo para enxergá-las, entendê-las e, até 

mesmo, elaborá-las. Começou com a perda da liberdade, da rotina, 

do trabalho como era (às vezes do emprego, literalmente), perda 

das atividades de lazer, da socialização, da proximidade das 

pessoas, perda do contato físico, perda do “controle” das 

emoções. Perda de papeis, de lugares (físicos e simbólicos), perda 

de quem éramos até pouco tempo atrás. Com o tempo, algumas 

pessoas sentiram a perda da identidade social, do estado civil 

(diante de separações e de falecimentos), e a perda de pessoas 

amadas e próximas. Sentimos todos a perda da vida como ela era.  

E estando DENTRO de casa, inevitavelmente, acabamos 

olhando para DENTRO, para tudo aquilo que a gente deixou para 

lá, que passou batido enquanto a vida acontecia, porque a rotina 

nos tomava e nos levava (junto com as nossas defesas) a não 

enxergar o que estava ali. Mas com a quarentena essas coisas que 

já existiam foram se agravando: os relacionamentos que 

precisavam de um olhar a mais, os sentimentos que foram 

tampados e silenciados, as dúvidas que nunca foram pensadas, os 

medos que nunca foram compartilhados, os sintomas que nunca 

foram ouvidos... foi ficando mais difícil não ver, não sentir o que 
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estava ali pulsando cada dia mais intensamente. Muitos estavam 

adormecidos e a pandemia veio despertá-los. 

O isolamento trouxe à luz as nossas sombras, aquele 

“material” todo que guardamos, às vezes durante a vida toda, 

embaixo do tapete (ou no inconsciente) e nos forçou a olhar para 

elas. Como diz Maria Homem em seu livro, a quarentena e o 

isolamento são a lupa da alma e mostram o que estava 

despercebido, oculto, reprimido. E diante desse “des-cobrimento” 

cada pessoa vivencia e reage ao que a atravessa de uma forma 

particular e de acordo com seus recursos internos, suas crenças e 

suas experiências passadas. 

No começo, as pessoas que eu escutava traziam muito esse 

incômodo pelas perdas adquiridas com o isolamento, pela 

privação do direito de ir e vir, pela perda da rotina e da vida como 

era, pelo distanciamento físico dos parentes e amigos. Era muito 

inconformismo, raiva, tristeza, tentativa de se adaptarem e se 

conformarem com o que estava acontecendo. Isso nem sempre era 

explicitado com todas as palavras, mas era expresso de alguma 

forma.  

Escutei algumas senhoras de mais de 60 anos que 

demonstravam muita tristeza pois estavam perdendo aquilo que 

levaram a vida toda para construir e que só agora poderiam 

usufruir: com os filhos crescidos, casados, moravam sozinhas e 

faziam suas caminhadas, se encontravam com as amigas, tomavam 

chá da tarde, curtiam os netos, faziam suas atividades preferidas, 

assistiam à sua tv, tudo sem estresse e sem pressa, curtindo a vida. 

E isso lhes estava sendo tirado! Quanto sofrimento em ter que 

abrir mão de tudo que esperaram a vida toda para ter: um 

momento seu, livres! Elas estavam perdidas, sem ânimo, se 
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cuidavam para não pegar a doença, mas sua maior frustração vinha 

da privação nesse momento da vida.  

E quem não se sentia assim? Essa primeira fase mostrou 

essa impotência sentida, o cansaço emocional e físico, o medo de 

adoecer pela doença, ou pela saudade, ou pela solidão. Algumas 

pessoas também relatavam ter crises de ansiedade, depressão, 

chegavam a somatizar e a desenvolver transtornos alimentares.  

Um dia escutei uma moça imigrante que estava no hospital 

pois tinha pego COVID-19. Ela estava bem desesperada, se 

sentindo sozinha e desamparada. Ela estava bem fisicamente, mas 

com muito medo de morrer e não poder mais ver seus pais que 

estavam em seu país de origem. O namorado dela estava em casa, 

sem poder visitá-la, logicamente. E ela estava sozinha, lutando 

pela sua vida (física e emocional). 

Escutá-la foi uma experiência muito importante para mim, 

pois pude re-conhecer um pouco das emoções dela em mim e ao 

longo do ano, fui reconhecendo isso em algumas das Escutas que 

fui fazendo também, em menor ou maior grau. 

Além de todo o medo do desconhecido e da morte 

(finitude), ela mostrou medo de não ter mais contato com quem 

amava, não conseguir de despedir ou expressar novamente o amor 

que sentia. Ela mostrou o desejo do reencontro e do contato físico, 

de fazer emendas, de aproveitar mais a vida e de desfazer 

desavenças. Ela queria viver e poder amar. Ela queria o essencial. 

Ela queria aproveitar mais a vida.  

E será que nós não podemos estar sentindo tudo isso que 

ela descreveu também? Com ou sem doença, no hospital ou em 

casa, também queremos estar com quem amamos sem medo, amar 

e ser amados, viver e aproveitar cada momento, ter mais chances 
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de abraçar e de tocar as pessoas. Estamos conscientes desses 

desejos que estão por trás do nosso incômodo e inquietação? 

Estamos tentando aproveitar como podemos (dentro do limite 

imposto) ou estamos esperando tudo passar e voltar ao “normal” 

para daí, “viver”? Não sei. Estamos fazendo o que podemos com o 

que temos, no momento. 

A consciência da finitude nos convida a aproveitar mais e a 

repensar a vida, mas nem sempre conseguimos ver desta forma ou 

agir assim. O vírus nos convida a olhar para a finitude a toda hora, 

mas na prática nós esquecemos dela (da Morte), para 

conseguirmos seguir na vida. É natural, e ainda bem que é assim, 

pois poderia ser insuportável lembrar dela a todo instante. 

Aquela pessoa que fica vidrada em notícias, 

acompanhando todos os jornais e números de contaminados e de 

mortes, muito provavelmente tem dificuldade para lidar com toda 

essa carga, podendo em algum momento se desestabilizar 

emocionalmente, desenvolvendo crises e síndromes porque não 

dá conta de digerir tudo e ainda sobreviver nesse mesmo mundo 

cruel que vê na tv. Pude observar isso em algumas escutas que fiz. 

A pandemia vem nos mostrar como lidamos com as perdas 

e traz para o foco aquilo que perdemos, não o que temos no 

momento. As perdas, a privação, os limites, tudo isso é vivido como 

pequenas Mortes e é isso que está nos permeando o tempo todo 

agora, mesmo sem termos consciência disso.  

E justamente por tudo que estamos sentindo e por ser uma 

única Escuta, de 30 minutos, com começo, meio e fim, que em 

alguns momentos (e com determinados perfis de pessoas), a gente 

é convidado a buscar e valorizar algo de bom interno (um objeto 

bom) naquela pessoa escutada que a conecte à vida. Achando e 
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ressaltando um objeto bom nela, incitamos que crie um sentido 

para o que ela está passando, crie uma nova e possível rotina, 

ressignifique suas perdas e resgate a esperança para viver um dia 

de cada vez. E através desse movimento lembramos que ela tem 

esse recurso interno e força egóica para se reorganizar 

psiquicamente e seguir, apesar de todas as Mortes.  

Cada morte (física ou simbólica) pede um processo de luto. 

Mas será que estamos tendo tempo, consciência e possibilidade 

de fazer todos os lutos que precisamos? Como vivemos sem 

conseguir elaborar tudo isso? Qual a consequência disso para o 

nosso psiquismo e para os nossos relacionamentos?  

Com o passar do tempo, entramos numa fase onde as 

Escutas mostravam que o cansaço estava maior, a irritação com o 

cônjuge e os filhos (ou quem estava perto demais) aumentou, o 

espaço físico muitas vezes estava pequeno para tanta gente e 

tanta demanda, e começaram a aparecer exemplos de problemas 

relacionais e de violência doméstica.  

Casos desse tipo são levados para as reuniões e a gente 

discute qual é o melhor acolhimento e encaminhamento para 

ajudar a vítima. Não é fácil conseguir pedir ajuda nessa situação, 

ainda mais com todos juntos em casa, mas algumas pessoas 

conseguiam e nos procuravam. E a gente se empenha para 

conseguir acolher bem aquele sofrimento e ajudar a vítima a 

resgatar sua força.  

O COVID-19 ou a pandemia não eram mais tão citados 

como principais queixas, nem o medo de pegá-lo, apesar dos 

relatos de falecimento de pessoas próximas pelo vírus, mostrando 

que ele estava mais perto do que nunca. Já a questão do 

isolamento social e suas consequências eram bastante presentes. 
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Apareciam mais questões existenciais, problemas de autoestima, 

de relacionamento, dificuldade de lidar com as perdas, e como dito 

antes, a pandemia começava a acentuar questões que já existiam, 

mas que não eram olhadas. A solidão aparecia também com mais 

força. 

Os casos de crise de ansiedade, de crise do pânico e 

depressão continuavam aparecendo, assim como muitos relatos 

de oscilação de humor e de outros sintomas. O corpo fala o que a 

boca não consegue pôr em palavras; a dor física ainda é menor do 

que a dor da alma. 

E por meses seguimos desta forma, ouvindo também 

queixas de insônia, problemas psiquiátricos e relatos de tentativas 

de suicídio. Era o ápice do sofrimento para alguns. Alguns casos 

nos mobilizavam bastante e nos prontificávamos a acompanhar a 

pessoa para além do projeto da Escuta, devido à gravidade do 

problema. 

Neste projeto, temos duas reuniões do grupo semanais: 

uma reunião clínica, onde falamos e discutimos alguma Escuta que 

precise de orientação (como nesses casos graves), e também onde 

podemos compartilhar nossas emoções e reflexões sobre as 

nossas atuações; e outra reunião geral, onde falamos dos números 

de usuários, das estratégias de divulgação, do andamento do 

Projeto, entre outras coisas. São reuniões onde sempre há muitos 

aprendizados com trocas maravilhosas e únicas. 

Acolhemos não só as pessoas que chegam à Experiência de 

Escuta, mas a nós mesmos em primeiro lugar, nessas reuniões e 

fora delas. É um grupo que consegue compartilhar e ouvir as 

angústias que tem, que dá contorno e traz um novo sentido para o 

que faz a cada encontro.  
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Vamos nomeando nossas angústias – de encaminhamento, 

de espera, de dar conta, de não saber –, as nossas emoções – 

impotência, raiva, dor, frustração, confusão –, e isso nos lembra 

que somos tão humanos quanto quem ouvimos, podendo estender 

o acolhimento para além do entendimento técnico e teórico, mas 

também, para o sentir. 

Estamos todos no “mesmo” mar, mas em barcos diferentes. 

Pela primeira vez, estamos todos lidando com o mesmo perigo 

invisível, com os mesmos tipos de perdas, com a mesma angústia 

coletiva, tentando (sobre)viver um dia de cada vez. 

Temos o conhecimento teórico, estamos sempre 

estudando, temos anos de experiência em nossos atendimentos 

clínicos, aprendemos a ter compreensão e a nomear as angústias 

dos nossos pacientes, mas nessa pandemia estamos também 

lidando com as nossas, mais do que nunca. E o que nos sustenta? 

E o que fazemos com a nossa angústia para que ela não atrapalhe 

o nosso trabalho (com ou sem pandemia)? 

Sentimos. Falamos. Levamos para a nossa análise pessoal. 

Ficamos um pouco no incômodo e no silêncio para deles sairmos 

fortalecidos e com mais clareza sobre nós. Trocamos com nossos 

pares e no grupo, fazemos supervisão clínica, trabalhamos com o 

que sentimos. Investimos em nosso autoconhecimento. 

O grupo faz por vezes esse papel de acolhimento, 

nomeação e esvaziamento das angústias que algumas Escutas 

trazem para nós ‘psis’. 

O cuidado com a nossa saúde mental é muito importante e 

essencial para que possamos lidar com o que é nosso e escutar o 

outro com uma disponibilidade verdadeira e com presença, com o 

mínimo de interferências internas e pessoais quanto possível.  
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Lá para agosto de 2020 a demanda pelas Escutas em nosso 

projeto caiu tanto que decidirmos pará-las, enquanto 

acompanhávamos as notícias e o andamento da pandemia. Isso 

nos norteava para saber o que podíamos fazer. Até então, 

tínhamos feito 4.460 acolhimentos. 

Nesse tempo nossas reuniões eram usadas para 

estudarmos textos e discutirmos questões baseadas nesse modo 

de acolhimento, sobre o tempo de 30 min, entre outras coisas. Isso 

tudo me fazia muito bem e enriquecia demais o nosso trabalho, 

nos ajudando a ter mais clareza do nosso papel e da eficácia desse 

tipo de acolhimento, que é diferente de um atendimento clínico 

ou de uma terapia. 

Fomos entendendo que chegara a vez de focar dos 

profissionais da Educação, em função da volta às aulas presenciais 

e de todo o preparo (emocional, inclusive) que tinham que ter para 

enfrentar isso. Fizemos algumas Escutas em poucos meses, mas 

como a segunda onda da pandemia foi acontecendo pelo mundo, 

resolvemos reabrir o projeto para a população geral em dezembro. 

Até hoje, abril de 2021, ainda estamos com o projeto 

funcionando. Desde dezembro, recebemos muitas pessoas 

relatando suas dores, ansiedades, seus medos, se sentindo 

vulneráveis e impotentes diante disso tudo e sem controle sobre 

a própria sorte, mesmo com os cuidados que possam estar 

tomando. Muitos lidando com a solidão sentida pelo isolamento e 

pela constatação de serem sós na essência, na vida e na morte. E 

quase todos bem cansados diante disso tudo.  

Os sofrimentos que chegam são de diversos tipos, advindos 

da pandemia e do isolamento ou/e os sofrimentos crônicos que já 

existiam, mas a pandemia acentuou. E as pessoas que chegam 
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também vêm por diversos motivos: porque precisam de ajuda, 

porque querem saber se precisam de ajuda e, porque vieram, mas 

nem sabem o que é uma ajuda. E é muito interessante notar que 

depois da Escuta, muitas dessas pessoas saem com uma ideia de 

como pode ser um acompanhamento psicológico e que isso pode 

ser parte do mundo delas e pode ser bom para elas!  

As queixas de problemas nos relacionamentos também são 

mais frequentes, e problemas com os pais aparecem mais, 

especialmente porque aumentou a demanda de adolescentes e 

jovens adultos que nos procuram.  

Os jovens trazem mais explicitamente o que muitos adultos 

nem sempre conseguem identificar e nomear para si, diante de 

tanta demanda da vida adulta para cuidar. Eles trazem o cansaço 

extremo em “ter que” dar conta de tudo, sem dar, em não saber 

como lidar com as emoções; o medo de perderem mais pessoas 

que amam pela doença ou pelo afastamento delas; a falta que 

sentem da vida de antes, da socialização, da identidade que o 

grupo ajuda a criar; a falta de liberdade de forma geral; os 

incômodos que a proximidade com a família dentro de casa traz; a 

impossibilidade de curtir esse momento da vida que não volta 

mais; a “solidão no meio da multidão”, entre outros. Ao relatarem 

seus problemas no relacionamento afetivo como ciúmes, 

problemas de autoestima e outras questões amorosas, eles nos 

remetem de certa forma, à vida, e não à morte que nos ronda 

simbolicamente nesse momento. E quando procuram esse 

acolhimento, demonstram estar em busca de ajuda e de soluções, 

num impulso também para a vida.  

Quando as pessoas procuram um projeto desses e 

agendam uma Escuta elas já estão dando um primeiro passo e 
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tendo iniciativa para saírem do lugar onde estão, mesmo que 

minimamente e inconscientemente, às vezes. E isso já as conecta 

um pouco mais com a força da vida. 

Uma Escuta de 30 minutos não é uma psicoterapia, muito 

menos análise, mas pode ter efeitos terapêuticos quando ajuda a 

dar continência às angústias da pessoa; quando ajuda a olhar para 

si e a organizar as suas emoções; quando ajuda a ressignificar 

papeis e dores; quando ajuda a se organizar internamente para 

que ela possa seguir na vida de forma mais integrada, entre outras 

coisas. 

Acredito que nosso trabalho começa a acontecer antes do 

encontro agendado, assim que a pessoa escolhe a gente (dentre 

outros) e agenda a Escuta. E quando ela chega, muito 

possivelmente, já está aberta para o encontro acontecer. Encontro 

esse, que dá a possibilidade de transformação a quem se deixa 

penetrar pela fala, pela experiência, pelo Outro. E esse é um dos 

motivos porque a Escuta pode ser efetiva. Existe sempre esse 

Encontro em 30 minutos de acolhimento? Não, certamente que 

não, por inúmeras variáveis. Mas ninguém sai incólume de um 

encontro genuíno com o outro. Algo sempre muda em nós e no 

outro.  

 

Encontro é quando o eu não é mais o mesmo 

depois de ter esbarrado em algo e ter se 

deixado penetrar por essa experiência. 

(HOMEM, 2020, p.40) 

 

O que fazemos nesse Projeto, ao meu ver, é um encontro 

sim, um encontro com o outro, um encontro comigo mesmo 
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através do outro, um encontro com meus muitos outros. É um 

encontro com a nossa verdade também.  

A pandemia nos convida a refletir sobre nossas vidas e 

nossas condições humanas. Ela desvenda estruturas, caráteres, 

pessoas, emoções. Ela traz à tona o que tememos mais 

profundamente e ao encarar esses medos somos transformados, 

para o bem e para o mal. Podemos nos tornar mais frios, mais 

cruéis, reagindo a tudo, buscando sobreviver, custe a que custar, 

mas também podemos reagir com mais amor, solidariedade, 

compaixão, com mais espírito de grupo. Podemos descobrir uma 

força desconhecida e também encontrar a vulnerabilidade e a 

cisão. O perigo invisível, que deixa rastros impossíveis de não 

serem vistos, nos faz ter os piores pesadelos, mas também, realiza 

os maiores sonhos. 

O vírus pode trazer muito sofrimento psíquico, mas 

também, muitas curas; ele nos coloca encarando a morte e 

reverenciando a vida. Estamos lidando com paradoxos e 

polaridades - de emoções, de situações, de excessos e de faltas. As 

Escutas mostram isso, as pessoas mostram isso. Eu sinto isso. As 

Escutas me fizeram escutar isso também em mim. Quem não 

escuta está surdo. Quem não vê, está cego.  

Negamos as faltas e o luto, mas chega uma hora que não 

sabemos o que fazer sem ter passado por eles. É preciso ficar no 

incômodo, na dor, para passar por ela. Certas experiencias não 

podem ser esquecidas, precisam ganhar voz. E nosso projeto quer 

ouvir as vozes que estão abafadas. 

Quando eu escuto o outro de verdade, eu não sei mais do 

que ele sobre ele mesmo. Eu me abro para ele me mostrar o que 

se passa com ele (que eu ainda não sei), e através do que ele me 
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conta eu posso entender e tentar traduzir de uma outra forma (aí 

sim, usando o meu saber e a minha experiência como psicóloga), 

para devolver a ele de uma maneira mais organizada, que o ajude 

a aumentar sua clareza e sua consciência sobre o que se passa 

consigo, possibilitando a elaboração do problema por um outro 

viés.  

A fala e o espaço de Escuta são fundamentais para que 

possamos identificar, elaborar e integrar o que estamos 

enfrentando para conseguirmos seguir com mais saúde mental. 

Precisamos nos despedir do que foi para conseguir abrir espaço 

para o que está sendo. 

Através da Escuta do outro, eu me escuto melhor também. 

E isso fortalece a minha existência. 

Agradeço imensamente por poder fazer parte desse 

projeto (ao Francisco e colegas) e por aprender tanto. Nossas 

reuniões e discussões me ajudaram muito a pensar e, 

consequentemente, a escrever esse texto. 

Agradeço à Fernanda Insfran, essa querida que me inspira 

tanto e que confiou em mim. E agradeço por esse espaço tão 

importante de expressão. 
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CAPÍTULO  5 

PANDEMIA: IMPACTOS DE SAÚDE NA FAMÍLIA 

 

Patrícia Glória Sanz de Szemere 

 

 

 

 

Esse capítulo trata-se de uma revisão bibliográfica, 

extraída de uma monografia e construída a partir da consulta às 

bases de dados SciELO, BVS e Portal Capes. Tendo enfoque na 

Teoria Sistêmica, justifica-se pela importância da produção de 

conhecimento sobre os impactos psicológicos causados pela 

COVID-19, especialmente em função do confinamento domiciliar, 

que repercute na saúde mental das pessoas, justamente por 

acarretar mudanças tanto no contexto familiar, quanto no social e 

econômico.  

Seus objetivos são compreender o impacto das 

transformações ocorridas no contexto familiar, particularmente, 

na área da saúde mental, e oferecer suporte emocional para uma 

ressignificação dos relacionamentos familiares nesse momento de 

grandes perdas e desafios. Tais ressignificações são 

compreendidas à luz do entendimento de Murray Bowen sobre os 

relacionamentos familiares em momentos de crise, impactados 

por mudanças e o surgimento de novas práticas culturais e 

cuidados com a saúde, implementando no cotidiano dos 

indivíduos um novo modo de ser e estar no mundo. Nesse 

contexto, as vulnerabilidades e a capacidade de resiliência das 

pessoas e das famílias são evidenciadas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos tempos, a população mundial tem enfrentado 

diversas pandemias, sendo que as pessoas e famílias, de modo 

geral, têm lidado com dificuldades que atingem basicamente 

todas as áreas de sua vida. Muito embora esses impactos, de toda 

ordem, na vida das pessoas não sejam pequenos, paradoxalmente, 

as pandemias podem se transformar em grandes oportunidades de 

revisão de práticas culturais e geração de conhecimentos 

científicos. Nesse contexto, há que se ressaltar o papel que a 

Psicologia desempenha na atualidade e, particularmente nesse 

momento. 

Nesse contexto surgem indagações sobre as novas práticas 

culturais e os cuidados com a saúde, sobre o ensinar e aprender 

nessa nova realidade, para as mudanças no trabalho e na 

economia, e particularmente, sobre as vulnerabilidades e 

capacidade de resiliência das pessoas e das famílias, diante dessas 

alterações abruptas que ocorrem no modo como as pessoas vivem 

seu cotidiano. Tudo isso associado aos efeitos sistêmicos da 

pandemia na família, transformam a questão da saúde mental 

como algo preocupante. Assim, é plenamente justificável as 

apreensões com a saúde mental da população.  

Esse novo modo de ser e estar no mundo pós-pandemia 

aponta que mesmo em meio a ela, uma indagação inquieta as 

pessoas: a família, no pós-pandemia, continuará a mesma? Como 

se darão as relações? Teóricos respondem que, certamente, as 

pessoas e as comunidades estarão mais voltadas para interesses 

protetivos coletivos, despertados por uma nova tomada de 

consciência social indicando que tudo haverá, necessariamente, 
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de ser diferente, tendo em vista o bem-estar da família, que 

paulatinamente assimilará alterações. 

Este pequeno capítulo é dedicado a pessoas que passam ou 

passaram por questões semelhantes, como também um legado 

para o futuro dos indivíduos quando indagarem sobre a pandemia 

Covid-19 nos anos 2020 e 2021. 

 

UM NOVO MODO DE SER E ESTAR NO MUNDO 

 

Que a pandemia é um fenômeno global e está forçando as 

pessoas a mudarem é um fato, porém evitando extremismos e 

considerando variações, a onda de expansão e retração da COVID-

19 faz refletir para onde o mundo está caminhando. O primeiro 

dos aspectos que desperta essa reflexão diz respeito aos hábitos 

humanos, que certamente não serão os mesmos, e terão que se 

adaptar à nova realidade.  

Sob essa perspectiva, as atuais restrições sociais podem 

variar para mais, ou para menos de acordo com a evolução do 

processo de contágio, mutação do vírus, e até mesmo de 

vacinação, contudo ter a consciência que isso pode acontecer 

recorrentemente leva a uma reflexão que norteia decisões e ações 

nessa nova realidade. Com muito mais frequência as pessoas se 

depararão com questões éticas de compromisso social, que 

começarão a fazer parte de suas escolhas diárias.  

Da forma como as circunstâncias estão evoluindo, observa-

se o caminhar para um “novo modo de ser e estar no mundo”. O 

uso de máscara, álcool em gel e o hábito de lavar as mãos com 

frequência, aderir à proposta de confinamento familiar é apenas 

um dos exemplos, que já está sendo incorporado à rotina das 
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pessoas nesse novo jeito de viver. Além destas transformações, 

existem ainda os dilemas éticos e as dúvidas existenciais que 

aparecem toda vez que se tem que fazer uma simples escolha 

como sair ou não sair de casa, sair e atender à compreensível 

necessidade de contato, ou colocar em risco a própria saúde e a de 

pessoas queridas que vivem ao redor?  

O fato de se tratar de uma questão global, que atinge a 

todos e a qualquer um, está despertando o senso de coletividade 

da Humanidade, trazendo a reboque uma série de mudanças, 

conforme já foi abordado no segundo capítulo deste estudo. 

Contudo, há que se considerar também como estão sendo 

preenchidas as lacunas que estão surgindo a partir das mesmas. 

 

CARACTERIZANDO ESSE NOVO MODO DE SER E ESTAR 

NO MUNDO PÓS-PANDEMIA 

 

Alves (2020) aponta que em meio a essa pandemia, uma 

indagação inquieta as pessoas: a família, no pós-pandemia, 

continuará a mesma? Como se darão as relações? Esse mesmo 

estudioso responde que, certamente, as pessoas e as comunidades 

estarão mais voltadas para interesses protetivos coletivos, 

despertados por uma nova tomada de consciência social indicando 

que tudo haverá, necessariamente, de ser diferente, tendo em 

vista o bem-estar da família, que paulatinamente assimilará 

alterações. 
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 Readequações relacionais dentro da própria família 

 

 De acordo com os estudos de Schmidt et al (2020), em 

decorrência do confinamento domiciliar, a rotina das famílias 

sofreu e continua sofrendo mudanças significativas em um curto 

espaço de tempo, o que pode ser concebido como um novo 

começar.   

Este (re)começo tem seu ponto de partida na própria 

família,  que terá que lidar com readequações vivenciais na pós-

pandemia, como apoio mútuo diante de adversidades; a adaptação 

aos acontecimentos afetados pela COVID-19; o reequilíbrio de 

recursos e das necessidades familiares; as intervenções morais e 

afetivas. Tudo isso deverá ocorrer sob a égide da solidariedade, 

trazendo à tona uma família mais resiliente, ou corresponsável 

(ALVES, 2020). 

Entre outros aspectos, no que tange ao ciclo de vida 

familiar também se observa alterações. A “geração canguru” ou 

“geração boomerang” (KUBLIKOWSKI; RODRIGUES, 2016) retoma, 

agora, à sua maior configuração. A “Síndrome do ninho vazio” 

(CARTER; MCGOLDRICK, 1995), tem sido adiada em função de uma 

adolescência mais prolongada, com maior convivência entre pais 

e filhos, agora ainda mais em evidência devido às restrições para 

uma busca de autonomia por parte dos filhos. Como fenômeno da 

fase pandêmica, observa-se um maior retorno dos filhos ao núcleo 

familiar. Filhos solteiros que moravam sozinhos se reunificam às 

suas famílias de origem, até por uma questão de prevalência às 

contingências econômicas de muitos que, afastados do mercado 

de trabalho, pelo aumento do desemprego, ou pelos baixos 

salários, precisarão de um novo arrimo paterno para a 
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recomposição de um equilíbrio financeiro desejável (ALVES, 

2020). 

 

 Nova relação do homem com a saúde 

 

Visto que a Covid-19 é uma doença altamente contagiosa, 

para a qual tratamentos ainda se encontram na fase de estudos e 

as vacinas ainda em andamento, as principais formas de prevenção 

do contágio envolvem confinamento domiciliar, higienização das 

mãos e uso de máscaras (Schmidt et al, 2020 citando Gritti, Salvati, 

Russo, & Catone, 2020). Nesse sentido, afora as repercussões 

diretas, que podem incluir adoecimento, hospitalização e morte, 

as repercussões indiretas da Covid-19, desencadeadas sobretudo 

em função das medidas adotadas para conter a pandemia, também 

têm afetado a saúde mental e as relações interpessoais, com 

destaque às relações familiares (SCHMIDT, CREPALDI, BOLZE, 

NEIVA-SILVA, & DEMENECH, 2020). 

Tirole (2020), Prêmio Nobel de Economia (2014), em sua 

obra “Economia do Bem Comum”, trata do tema da Medicina 

Preventiva, possibilidade também a ser considerada na pós-

pandemia, mediante o emprego da saúde digital, como solução do 

acesso igualitário aos cuidados médicos. Esse autor antecipa os 

problemas que a epidemia evidenciou como a grande dificuldade 

de atendimento em saúde pela conjunção de fatores como o alto 

custo dos atendimentos emergenciais particulares e, no caso 

brasileiro, o esgotamento de nosso Sistema Único de Saúde. 

Sob outro prisma, o uso do sistema da telemedicina 

permitido pela Lei nº 13.989/20, de 15 de abril, em seu espectro 

mais abrangente (art. 3º), como “o exercício da medicina mediado 
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por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de 

doenças e lesões e promoção de saúde”, regulamentado para seus 

fins apenas emergenciais, também é uma inovação a ser 

considerada. Apesar do “enquanto durar a crise ocasionada pelo 

Corona vírus (SARS-CoV-2) ”, a telemedicina tende a se tornar uma 

prática permanente, por representar um indicador de maior 

eficiência em estratégia viável ao melhor acesso à saúde (ALVES, 

2020) 

No que diz respeito ao atendimento psicológico, a 

pandemia também acarretou mudanças importantes na forma 

como psicólogos e outros profissionais da saúde mental prestam 

atendimento a seus clientes e interagem com colegas, exigindo a 

rápida transição da modalidade presencial para a modalidade 

remota, em muitos casos (GRITTI, 2020).  

No exercício do teleatendimento, questões complexas 

sobre atendimentos remotos têm sido levantadas, sobretudo por 

terapeutas de casal e família, os quais, até então, vinham 

realizando seu trabalho quase exclusivamente na modalidade 

presencial. Essas questões incluem aspectos técnicos e éticos, 

com destaque a como engajar os membros da família via 

videoconferência, evitar distrações no ambiente doméstico, 

adaptar intervenções que envolvam crianças pequenas e garantir 

a privacidade dos membros da família que estão em atendimento 

frente àqueles que não estão (SCHMIDT ET AL, 2020). 

 

 Nova relação do homem com a economia 

 

Os adultos, por outro lado, podem ter experienciado 

transformações nas atividades laborais, tais como a necessidade 
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de realizar teletrabalho, a redução da carga horária e, por 

conseguinte, da renda, ou ainda a perda do emprego (OLIVEIRA, 

ABRANCHES, & LANA, 2020). Para alguns trabalhadores, em 

particular, houve o aumento da carga horária ou a necessidade de 

se manterem fisicamente afastados de seus familiares, como é o 

caso dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente, em 

contato direto com pessoas infectadas pelo novo Corona vírus 

(SCHMIDT ET AL., 2020). 

Em relação à criança, já se encontra em vigor e tende a ser 

cada vez mais valorizada uma nova moldura jurídica de proteção 

econômica à primeira infância, que servirá para melhor estruturar 

as famílias, que tenham filhos até seis anos de idade. Neste 

sentido, o país já possui, a Lei nº 13.257/2016, de 8 de março, uma 

das leis mais avançadas do mundo sobre políticas públicas para 

crianças nessa faixa etária, conhecida como o Marco Legal da 

Primeira Infância. 

Conforme jornal espanhol “El pais” em artigo publicado a 

13 abr. 2020, por Miguel Ángel García Vega, a epidemia traz uma 

mentalidade de tempos de guerra, mas uma mentalidade que une 

todo o planeta do mesmo lado. Um efeito a longo prazo dessa 

experiência pode ser instituições econômicas e políticas mais 

redistributivas: dos ricos aos pobres, e com maior preocupação 

pelos marginalizados sociais e idosos. É uma esperança, claro que 

a crise atual não é tão catastrófica como uma guerra mundial, mas 

seus efeitos econômicos serão enormes (VEGA, 2020) 

O impacto político, cultural e socioeconômico da COVID-

19, segundo Almeida (2020) pode causar alterações profundas na 

sociedade global. Algumas podem ser visualizadas 

antecipadamente como o aumento do teletrabalho, a 
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regionalização e redefinição das cadeias de fornecimento 

regionais e principalmente globais. Nesse contexto, a epidemia 

apresenta-se como uma chance de mudança para a globalização, 

em vista da vulnerabilidade das cadeias de fornecimento 

interligadas internacionalmente. O surto e suas consequências 

teriam revelado uma dependência em relação à China, criando, 

portanto, uma séria dependência em relação aos produtos 

chineses.  

 Outro ponto importante nesta discussão é uma possível 

reversão da globalização mais ampla, sobretudo no que diz 

respeito a cadeias de fornecimento globais e a dependência de 

potências industriais como a China e outros países da Ásia 

(ALMEIDA, 2020).  

 Analistas econômicos são unânimes em dizer que, 

provavelmente, a maioria das economias demorará de dois a três 

anos para voltar aos níveis de produção pré pandemia, porém 

gradualmente as mudanças chegam. As grandes empresas terão 

que repensar onde e como produzem. Quando a crise passar 

ocorrerá uma reindustrialização da Europa e dos Estados Unidos, 

pelos problemas nas redes de abastecimento que muitas 

empresas estão sofrendo nesse momento, o que acaba por afetar 

economias como a do Brasil (VEGA, 2020). 

 

 Nova relação da família com os idosos 

 

Ainda em conformidade com os estudos de Schmidt et al. 

(2020), os idosos, população especialmente vulnerável a 

complicações pela Covid-19, também foram desencorajados a 

manter contatos face a face com outras pessoas. Mesmo aqueles 
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idosos que até a pandemia realizavam suas atividades cotidianas 

de modo independente, passaram a necessitar de apoio, para 

evitar a infecção. Essas mudanças na rotina das famílias 

sobrecarregaram notadamente as mulheres, que tradicionalmente 

são as principais responsáveis pelos cuidados a crianças, 

adolescentes, idosos e familiares que adoecem, além de ainda 

realizarem grande parte das tarefas domésticas (SILVA ET AL., 

2020). 

Os resultados da pandemia demonstram que a idade 

importa e que pessoas mais velhas estiveram mais presentes na 

conta da vitimização do vírus. Significa dizer, suscetíveis, pela 

idade avançada, a infecções destrutivas. O destaque situou-se na 

população idosa residente em instituições de longa permanência 

(asilos) onde a propagação do vírus tornou-se mais rápida e letal. 

Nesse cenário, o importante é privilegiar os cuidados mais 

intensivos, sendo o primeiro deles definir o perfil do idoso em face 

de suas próprias vulnerabilidades, a partir de suas respostas 

imunológicas (ALVES, 2020). 

 

 Novas relações norteando a vida doméstica 

 

A necessidade de convívio por períodos prolongados no 

domicílio pode tanto fortalecer os laços afetivos e a resiliência 

familiar, conforme entendimento de Schmidt et al (2020), quanto 

aumentar o nível de estresse e os conflitos entre os membros da 

família Portanto, lidar de forma construtiva com as adversidades 

desencadeadas ou intensificadas a partir da pandemia, incluindo 

os conflitos pelo compartilhamento do espaço e das tarefas 

domésticas, pode favorecer recursos familiares, por meio da busca 
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de soluções cooperativas para os desafios enfrentados (GRITTI, 

2020).  

Por outro lado, algumas famílias tendem a se tornar mais 

vulneráveis nesse contexto de intensificação da convivência. Isso 

pode ocorrer notadamente com famílias cujos laços afetivos já se 

mostravam fragilizados e que, em decorrência da pandemia, 

passaram a experienciar uma sobreposição de estressores, tais 

como dificuldades financeiras e desarticulação das redes de apoio 

(MARQUES ET AL., 2020). Nesse sentido, os conflitos conjugais, 

parentais e coparentais têm se destacado, o que se associa a um 

maior risco de violência familiar. 

Certamente, os tempos vividos ao longo da pandemia 

colocam as pessoas, no pós-pandemia, em inteira e singular 

prontidão em relação a adversidades similares que possam vir a 

acontecer. Porém, evidencia-se que a vida da família deverá girar 

em torno de sua qualidade moral e equilíbrio psicológico, 

revitalizados pelos afetos e em proteções maiores. 

Sobre esse particular, é necessário não desconsiderar as 

carências sociais das famílias e omissões detectadas no tecido de 

sua existência, pois a família é um valor absoluto, que se vê na 

contingência de lidar com novos códigos morais e sociais que a 

auxiliarão a evoluir e a superar possíveis adversidades (ALVES, 

2020). 

 

 Nova relação do homem com a Educação 

 

Escolas foram temporariamente fechadas em todo o 

mundo, sendo que muitas crianças e adolescentes não tiveram as 
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atividades de ensino presencial substituídas pela modalidade 

remota (UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 2020).  

Conforme a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, sabe-se que a crise causada pela 

Covid-19 resultou no encerramento das aulas em escolas e em 

universidades, afetando mais de 90% dos estudantes do mundo 

(UNESCO, 2020).  

Quando as escolas reabrirem totalmente no Brasil, sendo 

que em algumas partes do mundo, tal evento já começou a ocorrer, 

a emergente recessão econômica, certamente, aumentará as 

desigualdades e poderá reverter o progresso obtido por alguns 

países na expansão do acesso educacional e na melhoria da 

aprendizagem. Por isso, é necessário que os países reconheçam o 

problema, e criem políticas públicas voltadas especificamente 

para a Educação (ALVES, 2020). 

Trezzi (2021) reflete que olhar para a escola brasileira pós-

pandemia significa pensar uma escola que olhe para o futuro. A 

pandemia de Covid-19 escancarou uma realidade educacional que 

já era conhecida. Essa realidade mostrou-se extremamente cruel e 

desumana, pois, além de acentuar a desigualdade, fez com que 

muitas famílias, que já passavam privações, economizassem ainda 

mais para a aquisição de equipamentos, ainda que rudimentares, 

para acessar as aulas remotas. Outros sequer conseguiram. Há que 

se considerar ainda aquelas crianças que recebiam a alimentação 

na escola e, de uma hora para outra, perderam o benefício. 

A alternativa do homeschooling surge como elitista e 

disponível para poucos. Além de não substituir as funções da 

escola, o ensino domiciliar só poderá ser acessado por aquelas 

famílias que dispõem de dinheiro e formação suficiente para levar 
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adiante o projeto pedagógico de formação dos próprios filhos. 

Estes são, justamente, aqueles que não tiveram problemas durante 

a pandemia, e que também não sofreram com a baixa qualidade da 

educação escolar ou a falta de vagas na escola. 

Sob o ponto de vista de Trezzi (2021), antes de pensar em 

alternativas que mexam na estrutura da escola, é preciso pensar a 

própria identidade da escola. E, pensando a identidade da escola 

brasileira, é imprescindível pensar em sua humanização. No 

contexto de mudanças trazidas pelo imprevisto da COVID-19, urge 

que a educação pós-pandêmica siga rumos mais igualitários, ou 

continuará reforçando a desigualdade e a exclusão. Porém uma 

mudança mais efetiva e acelerada da educação no Brasil, que 

venha ao encontro da real necessidade da população brasileira, 

somente ocorrerá mediante a implementação de políticas públicas 

para essa área. 

Concluído esse breve levantamento sobre esse novo modo 

de ser e estar no mundo que já se observa no movimento pós-

pandêmico, oferecer algumas sugestões sobre como devam 

ocorrer os relacionamentos familiares se torna uma proposta 

interessante. 

 

BREVE ORIENTAÇÃO SOBRE O RELACIONAMENTO 

FAMILIAR SAUDÁVEL PÓS-PANDEMIA  

 

Zanette (2020) ao refletir sobre relacionamentos, aponta 

que relações familiares saudáveis promovem o sentimento de 

proteção e amor nas crianças, que se tornarão adultos 

independentes. Segundo essa estudiosa, ter uma boa 
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relação familiar fortalece os laços afetivos e também melhora 

a autoestima de seus membros. 

Com a adesão ao confinamento familiar, a convivência 

familiar tornou-se mais intensa, com isso, como visto 

anteriormente, aumentou a possibilidade de surgir conflitos e 

divergências, mesmo em famílias que mantêm um relacionamento 

saudável e funcional, e onde as fronteiras de cada subsistema são 

definidas e respeitadas. Entretanto, é de fundamental importância 

que todos os membros estejam dispostos a participar dessa 

proposta e a promover as mudanças necessárias. A resolução dos 

conflitos virá quando todos unirem esforços em prol de um 

relacionamento mais saudável e harmonioso. 

 Continuando suas reflexões sobre como devam ocorrer as 

relações familiares no período pós-pandemia, Zanette (2020) 

elenca alguns valores que devem ser cultivados nas relações: 

 

 RESPEITO  

 

A primeira atitude indispensável em qualquer tipo de 

relação é o respeito, pois é a base dos relacionamentos saudáveis 

e duradouros. Sem o respeito a relação pode se tornar invasiva e 

com o tempo pode se desgastar. Cabe ressaltar que o respeito 

deve começar por si próprio, pois à medida que a pessoa se 

respeita, passa também a impor limites ao outro.  

 

 EMPATIA 

 

A empatia é outro fator fundamental para um 

relacionamento saudável. É preciso colocar-se no lugar do outro e 

https://blog.psicologiaviva.com.br/atividades-educacao-infantil/
https://blog.psicologiaviva.com.br/o-que-significa-autoestima/
https://blog.psicologiaviva.com.br/respeito-e-harmonia/
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acolher seu sofrimento sem julgamentos. Algo que parece 

bobagem pode causar grande sofrimento para outro familiar. 

Igualmente importante é validar o sofrimento alheio, mesmo que 

não se sinta dessa forma ou pense de maneira diferente. 

 

 DIÁLOGO  

 

O diálogo é outra característica imprescindível em um 

relacionamento saudável. Brigas devem ser evitadas e 

substituídas por negociações. Ouvir a opinião do outro e falar 

calmamente seu ponto de vista também é aconselhável. Para isso 

é preciso estar disposto a ouvir, ter flexibilidade e ceder de vez em 

quando. Em um relacionamento saudável há um equilíbrio e não é 

necessário estar sempre com a razão.  

 

 PARCERIA  

 

É fundamental investir na parceria. Encarar 

a pandemia como um desafio em comum. Dividir tarefas, combinar 

limites e regras, consolidam momentos de união e colaboração. 

 

 INTIMIDADE  

 

Investir em momentos a sós com o parceiro e recriar 

momentos marcantes do relacionamento auxiliam no 

fortalecimento dos laços afetivos. Listar os pontos fortes de cada 

um e os pontos fortes da relação; conversar abertamente sobre 

todos os temas; demonstrar sentimentos e afeto; realizar 

https://blog.psicologiaviva.com.br/pandemia-convivencia-humana/
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as fantasias sexuais de ambos, lembram a todo momento  que 

relacionamento amoroso é parceria, e não competição. 

 

 APOIO 

 

Esse é um momento em que todos compartilham medo e 

incertezas. Oferecer apoio a familiares ou ao parceiro é a atitude 

correta a ser tomada.  

 

 TOLERÂNCIA  

 

Tolerar as diferenças é outro aspecto que deve ser mantido 

nos relacionamentos. Aceitar que nem todos são iguais e que cada 

um tem seus gostos e preferências é fundamental para manter um 

relacionamento saudável e duradouro.  

 

 AJUDA  

 

Pedir ajuda, quando necessário, não é sinônimo de 

fraqueza, mas sinal de que se chegou ao limite, e isso pode gerar 

problemas emocionais ou de saúde.  

 

 COMPROMETIMENTO  

 

É importante que cada membro da família se comprometa 

com atitudes que facilitarão a convivência. As ações e 

comportamentos de um membro familiar influenciam e são 

influenciados pelo comportamento dos outros membros. Portanto, 

https://blog.psicologiaviva.com.br/erros-sexuais/
https://blog.psicologiaviva.com.br/de-que-voce-tem-medo/


 

118 
 

é de fundamental importância que todos colaborem para o bem-

estar e saúde da relação familiar.  

 

 ROTINA  

 

Organizar uma rotina é essencial. E ainda procurar manter 

os mesmos horários para dormir, acordar e fazer as refeições. 

Determinar um horário de estudo para os filhos também é 

importante. Quando se está trabalhando em homeoffice, 

estabelecer o horário do início e encerramento da atividade. 

 

 ATENÇÃO AOS FILHOS  

 

Independentemente de se estar em meio a uma pandemia, 

brincar com os filhos, ser criativo, investir na qualidade do tempo 

juntos, melhora muito a qualidade da relação com as crianças. 

Conversar, demonstrar cuidado e interesse pela sua vida dos filhos 

é aproveitar a oportunidade para criar memórias incríveis em 

família.  

 

 ATENÇÃO AOS IDOSOS  

 

Investir na comunicação. Fazer ligações para familiares e 

amigos por meio de vídeo chamadas para que o idoso não se sinta 

tão só nesse momento. Manter sua alimentação saudável a fim de 

aumentar a sua imunidade. 

Investir na prática de atividade física, tanto para manter a 

saúde física quanto a saúde mental dos idosos. Aproveitar para 

estar a seu lado, dar atenção e realizar atividades juntos. Organizar 
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álbuns de fotos, ouvir as histórias que o idoso tem para contar, 

cantar e dançar juntos.  

 

 DIVISÃO DE TAREFAS 

 

Lembrar que todos os familiares que estão isolados 

precisam entrar na divisão de tarefas domésticas, inclusive as 

crianças. De acordo com sua faixa etária, estabelecer atividades 

que os filhos possam desempenhar dentro de casa. 

 

 AUTOCONHECIMENTO 

 

Avaliar qual é a origem de sua preocupação e como 

resolvê-la. Se não for possível solucioná-la, crie estratégias para 

lidar melhor com essa situação. Pedir ajuda se necessário.  

 

 AUTOCUIDADO 

 

Procurar ficar só de vez em quando, tirando um tempo para 

dedicar ao autocuidado. Ouvir música, ler um livro, dançar, 

exercitar-se, fazer algum curso online, conectar-se com amigos e 

outros familiares, além de relaxante, pode se transformar em 

excelente terapia. Não se cobrar demais, nem exigir perfeição dos 

outros.  

Esse é um momento novo para todos, portanto ainda 

estamos aprendendo a lidar com essa situação, com esse novo 

modo de ser e estar no mundo. É possível que algumas pessoas se 

sintam frustradas por não conseguirem cumprir todas essas 

orientações, e isso pode interferir de forma negativa no 
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relacionamento familiar. Nesse caso, reavaliar o próprio 

desempenho e expectativas é um bom procedimento.  

Para finalizar essas orientações, Zanette (2020) afirma que 

este pode ser um período propício para promover mudanças no 

relacionamento familiar, avaliando como está a comunicação, a 

interação e a troca de afeto entre os membros da família. Ainda 

segundo essa autora, não existe família perfeita, mas existe família 

saudável, onde cada um assume seu papel, onde se consegue 

gerenciar conflitos sem agressão, onde se consegue entender, 

aceitar e respeitar as diferenças uns dos outros, e onde se 

consegue trabalhar em conjunto para manter o bem-estar e a 

harmonia de todos.  
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ARTE RESISTÊNCIA – TERCEIRO ATO 
SOPRO 

 

Carlos Godoy 

 

Outrora pulsante e bela, 

Jaz a carcaça. 

Muda, 

Já não conta o que era. 

 

Foi-se o viço 

O brilho 

O encanto 

Foi-se a voz, 

A vida. 

 

Fez-se o escuro, 

O silêncio 

O frio. 

Perdeu-se a graça. 

Desabitada e imóvel, 

Só, 

A carcaça. 

 

Abandonaram-na as histórias, 

Memórias 

Os risos. 

Escaparam-se pelos poros 

Olhos curiosos 

O desejo de saber 

De crescer 
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Esparramar-se. 

Meter-se nos cantos, 

Nos encantos das curvas 

Percorrer os becos 

Penetrar aos poucos ou sofregamente, 

Beber dos segredos de repente. 

 

Chorastes, carcaça, 

Praguejastes. 

Tantas vezes e tanto mais, 

Sofrestes. 

Descestes ao inferno, 

Horrendo impropério 

Revirastes as vísceras, 

Entranhas malditas 

Desafiastes a vida, 

Quisestes partir. 

Mas, não, 

Fartastes também da paixão. 

Sonhastes bravuras, 

Tangências 

Loucuras 

Fizestes besteiras em nome do amor. 

O que agora és 

A cara que tens 

Olhos e boca cerrados 

Sono profundo, 

Jamais acordarás. 

Tu és nada. 

És o que serás. 

Mas vencestes, Carcaça. 
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Deixastes história, 

Sorrisos e prantos 

Sonhos 

Encantos 

Feitos, defeitos, 

Louváveis ou vis, 

Deixastes memória, Carcaça. 

Sou feito de ti. 

 

Janeiro de 2021. 
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CAPÍTULO 6  

AUTORITARISMO, BARBÁRIE, CONSERVADORISMO, ÓDIO E 

REDES SOCIAIS: DESAFIOS ÉTICOS-POLÍTICOS NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO  

 

Fabio A G Oliveira e Thiago Gabry 

 

 

 

 

Neste capítulo iremos acionar elementos centrais da obra 

“The authoritarian personality” (1950), onde o filósofo Theodor 

Adorno apresenta sua tese sobre a escala F (escala do fascismo), 

instrumento de análise desenvolvido pelo filósofo e 

colaboradores para caracterizar e reconhecer tendências fascistas 

latentes nos indivíduos; ou seja, uma característica que poderia 

ser descrita como uma disposição ao fascismo. Em seguida, 

acionamos autores(as) brasileiros(as) que nos ajudam a pensar 

como as elaborações adornianas permitem compreender a 

situação brasileira contemporânea, no que se refere ao aumento 

significativo de ocorrências autoritárias em diversos âmbitos da 

vida social e política. Destacaremos como o conservadorismo no 

Brasil atual se tornou palco de promoção de fake news, 

consolidando um tipo de capital específico, o capital do ódio, 

promovendo a dessimbolização do mundo. 
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ADORNO E A ESCALA-F 

 

Adorno e seus colaboradores tinham em comum, segundo 

trechos da edição da década de 1950, o desejo de tentar entender 

os motivos que levam algumas pessoas a sentirem ódio extremo 

contra determinados grupos ou indivíduos vulneráveis. 

Horkheimer afirma no prefácio dessa edição que o livro “The 

authoritarian personality”15 busca compreender os alicerces que 

motivam a discriminação social16. Envolvendo estudos sobre o 

antissemitismo, a personalidade antidemocrática e a 

personalidade autoritária, entre várias tentativas e vários testes, a 

obra propõe-se enquanto instrumento de análise estabelecendo o 

que ficara conhecido como escala do Fascismo; ou simplesmente 

‘escala F’. 

 A escala F busca uma maneira de mensurar a intensidade 

da possibilidade de adesão de alguns indivíduos ao sentimento 

fascista. Adorno e um grupo de pesquisadores criaram a escala 

para que ela pudesse ser utilizada individualmente ou em massa. 

Nesta escala o autor busca identificar características que estariam 

supostamente presentes na personalidade de um indivíduo com 

predisposição ao autoritarismo. 

                                                             
15 ADORNO, T. D., Frenkel-Brunswik, Levinson, D. J., Sanford, R. N. e outros. The authoritarian 
personality. Nova York, Harper & Brothers. 1950. Disponível em: 

http://www.ajcarchives.org/main.php?GroupingId=6490 Acesso em 15/03/2019. 
16 Far from being something which is given in the beginning, which remains fixed and acts 

upon the surrounding world, personality evolves under the impact of the social environment 
and can never be isolated from the social totality 'within which it occurs. (ADORNO et. Al., 
1950, p. 5-6). (Longe de ser algo herdado desde o começo, que permanece fixo, age sobre 

o mundo ao redor, a personalidade evolve sob o impacto do ambiente social e nunca pode 
ser isolada da totalidade social da qual ela ocorre. – em tradução livre) (ADORNO et. Al., 

1950, p. 5).  

http://www.ajcarchives.org/main.php?GroupingId=6490
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Mas que características seriam essas? Segundo Adorno, 

seriam as seguintes: 

 

Convencionalismo (forte adesão a valores 
convencionais da classe-média); Submissão ao 
autoritarismo (submissão e atitude acrítica em 
relação à autoridade moral idealizada); 
Agressão autoritária (tendência a condenar, 
rejeitar e punir pessoas que transgridam 
valores conservadores); Anti-intracepção 
(oposição ao subjetivo, ao imaginativo, ao 
empático); Superstição e estereotipização 
(crença mística, disposição em pensar em 

categorias rígidas); Poder e dureza 
(preocupação com opressão-submissão, forte-
fraco, líder-seguidor, identificação com figuras 
de poder, ênfase excessiva a valores 
conservadores atribuídos ao ego, exagerada 
afirmação na força e na dureza); Destrutividade 

e cinismo (hostilidade generalizada, vilipêndio 
humano); Projetividade (disposição a crer que 
coisas selvagens e perigosas estão 
acontecendo no mundo, projeção externa de 
impulsos emotivos inconscientes); Sexo 
(preocupação exagerada com comportamentos 
sexuais). (ADORNO et Al., 1950, p. 228)17. 

 

Para concluir tais características Adorno pensou, criou e 

aplicou um questionário, dentre várias tentativas, com cerca de 50 

perguntas que poderiam ser destinadas a diferentes grupos ou 

agrupamentos de indivíduos. Para Adorno este método traria 

                                                             
 
17 Esta é uma tradução livre do inglês para o português a partir do livro “The authoritarian 
Personality”, edição de 1950. Disponível em: 

http://www.ajcarchives.org/main.php?GroupingId=6490 

http://www.ajcarchives.org/main.php?GroupingId=6490
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maior credibilidade à escala que construiu. Por exemplo, um dos 

enunciados do questionário era: Obediência e respeito por 

autoridade são as virtudes mais importantes que crianças 

deveriam aprender18. Uma declaração de cunho autoritário, mas 

que poderia passar despercebido por aqueles com algum tipo de 

disposição à imposição vertical e disciplinar de teor autoritário 

que constava entre tantos outros enunciados mais ou menos 

explícitos. Com isso, Adorno buscou com que tal escala pudesse 

ser utilizada para mensurar o nível de susceptibilidade à 

propaganda fascista que poderia se apresentar diante de um 

indivíduo disponível a ela.   

Em seu livro Adorno define a escala F como um instrumento 

para o reconhecimento de traços de personalidade que 

mostrariam se os indivíduos estariam potencialmente mais 

propensos a adesão da barbárie ou não. Adorno esclarece que 

alguns traços latentes da personalidade são expressos de alguma 

forma através de opiniões ou atitudes que estariam 

dinamicamente, mas não logicamente, relacionadas ao 

preconceito contra grupos e indivíduos vulneráveis. Os indivíduos 

que respondessem a essas questões poderiam classificá-las em 

um nível de intensidade de concordância ou discordância.  

Em um pequeno artigo para o Jornal Folha de São Paulo, 

publicado em 2012, o filósofo brasileiro Vladimir Safatle revisita 

as teses adornianas para não somente destacar o mérito do 

instrumento proposto por Adorno, bem como aproximá-lo do 

contexto brasileiro. Segundo Safatle, 

 

                                                             
18 No original: “Obedience and respect for authority are the most important virtues children 

should learn” (ADORNO et Al., 1950, p. 227).  
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Por mais que certas questões de método 
possam atualmente ser revistas, o projeto do 
qual Adorno fazia parte tinha o mérito de 
mostrar como vários traços do indivíduo liberal 
tinham profundo potencial autoritário. O que 
explicava porque tais sociedades entravam 
periodicamente em ondas de histeria coletiva 
xenófoba, securitária e em perseguições contra 

minorias. O que Adorno percebeu na sociedade 
norte-americana vale também para o Brasil. Na 
semana passada, esta Folha divulgou pesquisa 
mostrando como a grande maioria dos 
entrevistados apoia ações truculentas como a 
internação forçada para dependentes de 

drogas e intervenções policiais espetaculares 
como as que vimos na cracolândia. (SAFATLE, 
Jornal Folha de São Paulo, 31/01/2012)19. 

  

Com isso, Safatle busca apontar para a pertinência do tema 

e de termos em mente o quão importante e urgente seria perceber 

o apoio de parte da população brasileira a medidas consideradas 

autoritárias. Observa-se, no entanto, que Safatle considerava esse 

tópico relevante já em 2012, quatro anos antes do golpe jurídico-

midiático que levou à ascensão da extrema direita no Brasil. 

Para melhor compreender e permanecer em diálogo com a 

tese adorniana, passaremos a seguir a leitura do pensador Rubens 

Casara acerca do contexto contemporâneo brasileiro.  

 

  

                                                             
19 Disponível em: http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2012/12.01.Safatle-

Escala_F.pdf  Acesso em 09/06/2019  

http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2012/12.01.Safatle-Escala_F.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2012/12.01.Safatle-Escala_F.pdf
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REVISITANDO A ESCALA-F: INSTRUMENTO PARA SE 

PENSAR UMA PÓS-DEMOCRACIA20 

 

O pensador Rubens Casara se volta para os trabalhos de 

Adorno para estabelecer uma relação entre as descobertas 

publicadas pelo filósofo na década de 1950 e acontecimentos 

atuais no Brasil. Para tal, fará uma análise detalhada acerca da 

personalidade autoritária desvendada por Adorno e buscará 

contextualizar dentro das práticas contemporâneas. Para isso, o 

autor parte da seguinte questão: como é possível uma pequena 

minoria detentora do poder político-econômico exercer tanto 

domínio sobre a sociedade? Para responder a essa pergunta, 

Casara se volta às características estabelecidas por Adorno acerca 

da predisposição ao autoritarismo e entende ser preciso uma 

sociedade com “uma subjetividade acostumada com o uso da 

força, a relativização de direitos e que despreze o conhecimento” 

(CASARA, 2018, p. 118).  

Logo, é com base nos estudos sobre a escala F que afirmará 

que “convicções políticas, econômicas e sociais” constroem uma 

espécie de padrão que pode ser entendido como a “mentalidade” 

do sujeito, tendências que se encontram fundo, porém latentes, na 

personalidade do indivíduo.” (CASARA, 2018, p. 118). Para o autor, 

essas convicções “revelam uma disposição geral ao uso da força 

em detrimento do conhecimento e à violação dos valores 

historicamente relacionados à democracia” (CASARA, 2018, 

                                                             
20 A expressão “pós-democracia” costuma ser atribuída ao cientista político inglês Colin 

Crouch, que a utilizou para designar o momento em que há o pleno funcionamento (formal) 
das instituições democráticas (eleições, liberdade de expressão etc.), mas no qual a 

dinâmica democrática progressivamente desaparece. (CASARA, 2017, p. 23). 
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p.119). Casara ainda destacará outras variáveis compreendidas 

por Adorno em seus estudos com sua equipe acerca da propensão 

ao fascismo. E esclarece que: 

 

 [...] no caso da população que naturaliza a pós-
democracia, a aposta é de que seria possível 
falar em tradição ou mentalidade 
antidemocrática que vislumbra o conteúdo 
material da democracia, os direitos 
fundamentais dos indivíduos, como um 
obstáculo a ser afastado em nome da eficiência 
do Estado ou do mercado. (CASARA, 2018, p. 
118). 

 

Ou seja, há a criação de uma espécie de campo suscetível 

ao controle autoritário, propenso a crer em figuras de poder 

idealizadas, às distorções da realidade em prol de crenças 

pessoais, ao abandono do intelecto em detrimento da força, como 

elucida o autor. Casara completa a lista de Adorno sintetizando e 

revendo conceitos trabalhados pelo filósofo, como as variáveis: 

“Criação de um inimigo imaginário” – tendência a fantasiar um 

inimigo de forma acrítica e descolada da realidade; “O fiscal como 

juiz e a promiscuidade entre o acusador e o julgador” – tendência 

à confusão entre “fiscal e acusador”; “paródia de juízo” em que 

acusador também é juiz; “Ignorância e confusão” – “[...] o indivíduo 

não sabe sobre o que se manifesta razão pela qual substitui o 

conhecimento pela força [...]”; tendências “reacionárias” por falta 

de esclarecimento; “Pensamento etiquetador” – tendência a ver o 

mundo de forma maniqueísta, “homem mal”, “pessoas de bem”, 

“petralha” etc.; “Pseudodemocracia” - também em relação com o 

pensamento estereotipado, tendência a distorcer valores para que 
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pareçam democráticos quando não o são (Ibidem, p. 125-129). 

Todas estas características estariam presentes na personalidade 

autoritária, uma personalidade com susceptibilidade à adesão à 

propaganda fascista. Casara finalizará afirmando que:  

 

As conclusões sobre aderência, ou não, de cada 

pessoa às características da personalidade 
tendencialmente fascista nos servem para 
refletir sobre a formação da subjetividade em 
nossa época e a responsabilidade dos atores 
sociais na defesa da democracia. (Ibid., p. 130). 

 

É justamente na obra “Sociedade sem lei: pós-democracia, 

personalidade autoritária, idiotização e barbárie” (2018) que o 

autor busca apontar as características que fazem da pós-

democracia um sintoma do fascismo, que por sua vez é o próprio 

processo de retorno à barbárie. Neste território, afirmará Casara, 

haveria uma produção de uma nova subjetividade que objetiva 

garantir uma psique econômica na qual “os limites ao gozo não se 

situam mais na lei ou no discurso” (Casara, 2018, p. 23), mas no 

próprio imaginário. Abre-se mão, portanto, do processo de 

conhecimento em busca da verdade, das metodologias de 

pesquisa e compreensão dos fatos reais, dos próprios fatos, e situa 

a vida em um novo tempo de pós-verdades e campo para fake 

news. Essa combinação possibilitaria entendermos não somente o 

estabelecimento de uma subjetividade suscetível e apoiadora do 

autoritarismo, mas da proliferação do ódio como sintoma do 

esvaziamento do sujeito crítico. Estaríamos diante do ódio 

enquanto ideologia? 
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O ÓDIO COMO IDEOLOGIA. OU O MEDO DA LIBERDADE 

 

É possível afirmar que muitos indivíduos não estão abertos 

ao diálogo democrático e muito menos a novos pensamentos e 

conceitos? De onde parte e como se manifesta o medo e/ou recusa 

a esse encontro com o outro? Seria a negação da democracia a 

própria manifestação do medo da liberdade e, consequentemente, 

um elogio à barbárie? Casara afirmará que “ao lado do ódio ao 

saber o fascista revela medo da liberdade” (CASARA, 2018, p.133). 

Logo, para além de um traço do autoritarismo, o medo da liberdade 

seria a característica do fascista; ou melhor dizendo: da ideologia 

fascista. 

Para Casara, “o fascismo possui uma ideologia de negação” 

(2018, p. 134). Quando práticas abertamente fascistas são 

dispostas como possível solução de uma “crise” e aceitas por parte 

da sociedade como tais, parece ser sintomático de quão adoecida 

está nossa sociedade, imersa em ignorância e incapaz de 

reconhecer a liberdade em si, atesta o autor. Para resistir à pós-

democracia, ao fascismo, é preciso expulsar a serpente21 que vive 

dentro de nós mesmos, nos adverte Casara.  

Logo, é preciso tentar compreender como e em quais 

circunstâncias a negação da liberdade se torna uma plataforma 

ideológica que visa a administrar os afetos e gerenciar 

                                                             
21 Para refletir acerca da ascensão do fascismo na Alemanha nazista assistir o filme “O ovo 
da serpente” de Ingmar Bergman. Sinopse: Berlim, 1923. Após o suicídio de seu irmão, o 

acrobata de circo americano Abel Rosenberg tenta sobreviver enquanto enfrenta 
desemprego, depressão, alcoolismo e decadência social da Alemanha durante a República 

de Weimar. (Berlin, 1923. Following the suicide of his brother, American circus acrobat Abel 
Rosenberg attempts to survive while facing unemployment, depression, alcoholism and the 
social decay of Germany during the Weimar Republic.) 

https://www.imdb.com/title/tt0076686/ 

https://www.imdb.com/title/tt0076686/
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politicamente uma sociedade. Afinal, não é incomum observar 

discursos que deturpam a concepção de liberdade, no sentido de 

tornar a negação da liberdade a sua própria defesa. Nesse caso, o 

discurso conservador entre em cena fazendo uso de recursos 

falaciosos que proliferam e contaminam a arena pública de 

discussão. Um exemplo clássico do autoritarismo conservador é a 

tentativa de defender que a liberdade alheia é, na verdade, uma 

afronta social. E mais do que isso: a disseminação de um 

sentimento de que algumas conquistas, no âmbito do direito, por 

parte de alguns grupos excluídos historicamente significa a perda 

de direito daqueles que sempre detiveram privilégios sociais. 

Percebe-se aqui uma tentativa não somente de deturpação da 

noção de liberdade, mas também uma defesa, ainda que 

camuflada, de que a liberdade é um direito de certos grupos e não 

de todos. A consequência é o ódio contra aqueles que reivindicam 

e/ou conquistam direitos. E o fascismo seria a organização do 

sentimento desse ódio, a ponto de torná-lo uma plataforma 

política. Eis o ódio enquanto ideologia. 

Em sua participação em um dos capítulos do livro de 

Casara, Marcia Tiburi esclarece: “Não é incomum que fascistas 

usem a ‘moralidade’ como tapume para verdadeiros interesses” 

(2018, p. 141). Assim, na pós-democracia o pensamento neoliberal 

serve de apoio ao sentimento fascista, então, o discurso vazio e a-

reflexivo legitima ações de violência contra aqueles que por 

ventura discordem, anulando a possibilidade democrática. É 

preciso combater o fascismo, tanto o que está posto no poder 

quanto o individual e cotidiano afirma a filósofa.  
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Bom lembrar que o ódio é um sentimento 
compensatório. Odeia-se aquilo que não se 
pode ter ou aquilo que afeta, aquilo que 
humilha, mas para o fascista de um modo 
projetivo. Por fim não se pode deixar de 
lembrar que os fascistas, de ontem e de hoje, se 
especializaram em discursos 
pseudoemocionais: “faço isso em nome dos 

brasileirinhos”, “em nome do meu filho, Deus”, 
como se viu na escandalosa votação no 
impeachment de Dilma Roussef, em 17 de abril 
de 2016. (CASARA, 2018, p. 142). 

 

Mas de onde vem esta propensão? Talvez, “pensar numa 

possibilidade de resistência implica, em primeiro lugar, assumir a 

ideia de que a reificação do sujeito é corolária da reificação da 

cultura e da formação e vice-versa” (NEUVALD, 2013, p. 25). É 

possível uma cultura da paz? Como contribuir para a formação de 

uma cultura que fuja da violência e que busque maior justiça e 

equidade em detrimento da mais valia?  

Segundo Oliveira e Cruz, em seu livro “Psicologia de 

Massas do Fascismo” (1988), Wilhelm Reich considera o fascismo 

“a expressão da estrutura de caráter irracional do homem médio, 

cujos impulsos sexuais foram reprimidos” (2009, p. 71-72). Numa 

visão que ascende à Marx e Freud o autor estuda a relação das 

massas com o autoritarismo, explicam as autoras. Para Reich, 

segundo as mesmas, é “na família autoritária, que se dá a inibição 

moral da sexualidade natural da criança. A igreja continua essa 

função quando o indivíduo se torna adulto” (Ibidem, p. 73). As 

autoras, a partir de uma revisão do livro de Reich, dão algumas 

pistas dos elementos que comporiam o fascismo de massa. 
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O Estado autoritário tem o pai como seu 
representante, pois o pai reproduz nos filhos, 
especialmente naqueles do sexo masculino, a 
sua atitude de submissão para com a 
autoridade. Desse tipo de relação passiva e 
obediente vai resultar a relação de obediência 
à figura do Führer. A posição do pai exige as 
maiores limitações sexuais à mulher e aos 

filhos. As mulheres criam uma atitude de 
resignação forçada por uma revolta sexual 
recalcada. Os filhos criam, além da submissão 
para com a autoridade, uma identificação com o 
pai. Essa é a base da identificação emocional 
com todo tipo de autoridade. (OLIVEIRA e CRUZ, 

2009, p. 73). 

 

Desta forma, segundo as autoras, há certa confusão em 

relação às figuras de autoridade e ao nacionalismo, mesclando-as 

na figura do “messias salvador da pátria”, o que demonstraria uma 

suposta necessidade por parte das massas de um pai protetor e 

poderoso, uma visão infantil, malformada, semiformada. “A 

necessidade infantil de proteção é disfarçada sob a forma de um 

sentimento em relação ao Führer” (Ibidem, p. 74). Unem-se a isto 

as inibições impostas pela Igreja, onde novamente a figura paterna 

é utilizada como instrumento de controle e submissão. As autoras 

afirmam, com ótimo poder de síntese, que para fugir disto, 

segundo Reich, é necessário entender que: 

 

A democracia do trabalho é o sistema que 
permite a confirmação da racionalidade 
humana. Seria o inverso da repressão e do 
controle, a ideia é a autogestão da sociedade. 
Ao invés de um Estado opressor, ou de um 
modo de produção autoritário, que domine a 
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liberdade, as atividades do trabalho vitalmente 
importantes à manutenção da vida 
“corrigiriam” qualquer deslize, qualquer 
irracionalismo. Pela atividade do trabalho as 
pessoas são convocadas a utilizar a 
racionalidade ao invés da irracionalidade, típica 
das massas sob ideologias fascistas. (OLIVEIRA 
e CRUZ, 2009, p. 76). 

 

Ou seja, é necessário criar formas não somente que se 

oponham ao autoritarismo, mas organizações outras que passem 

por outros caminhos e imaginários. Para alcançar esse objetivo 

apostaremos na educação, e mais especialmente no 

reconhecimento dos traços coloniais de nossa história, onde 

repousam tanto o silêncio deliberado, quanto a ignorância que 

permite o retorno constante da barbárie. Para tanto, passaremos a 

dialogar em especial com autoras/autores brasileiras/os, cujo 

propósito é desvendar os instrumentos disponíveis na 

colonialidade em vigor na sociedade brasileira, e com elas/es 

apontar para uma educação efetivamente crítica. 

 

O CONSERVADORISMO COMO CAPITAL DO ÓDIO 

 

Como vimos anteriormente, Adorno identifica o 

conservadorismo como um dos sintomas da personalidade 

autoritária. Para entendermos alguns mecanismos presentes e 

frequentemente acionados na sociedade para aprofundamento da 

barbárie, acompanharemos as teses apresentadas no texto 

“Conservadorismo como instrumento capitalista em tempos de 

barbárie”, das pesquisadoras Segislaine da Silva, Valnise Maciel e 

Marlene França. Neste texto, publicado em 2020, as autoras 
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abordam como o sistema capitalista faz uso dos movimentos 

conservadores para manter-se no poder, justificando atrocidades 

através de um discurso que deforma as teorias econômicas e 

sociais, através de um discurso falacioso da “crise” econômica. 

Em meio a um ambiente pandêmico, percebe-se o aumento 

considerável dos discursos conservadores que visam a 

estabelecer um padrão discursivo que orienta os sentimentos da 

população para a necessidade de tomada de decisões “rígidas”. 

Tais proposições estabelecem uma suposta contradição entre 

crescimento econômico e justiça social, onde o segundo só pode 

ser conquistado através do primeiro. Embora haja, efetivamente, 

uma relação íntima de interdependência entre crescimento 

econômico e justiça social, é preciso compreender como alguns 

atores têm compreendido o chamado “crescimento”. E, por 

resultado, como entendem a ideia de desenvolvimento e 

progresso – temas que não almejamos esgotar neste capítulo. 

De toda maneira, nos importa neste momento sublinhar 

que não é incomum ver diferentes defensores do liberalismo 

econômico, e mais especialmente de uma concepção de sociedade 

baseada nos pressupostos neoliberais, se amparando e reforçando 

a falácia: preocupação econômica versus preocupação social. A 

falácia se torna evidente justamente por estabelecerem uma 

contradição entre medidas que possam, de alguma maneira, 

preservar o compromisso com a justiça social e, ao mesmo tempo, 

se comprometer com a estabilidade econômica. Além disso, 

muitos têm se utilizado do contexto pandêmico para reforçar 

pautas conservadoras de matriz neoliberal, sob o signo da 

necessidade do avanço econômico irrestrito em tempos de 

colapso sanitário global.  
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O resultado deste tipo de condução do debate tem 

repercutido de diferentes formas em diferentes contextos, e 

aprofundado, em muitos casos, a exclusão de grupos sociais já 

historicamente vulneráveis. Alguns representantes políticos, 

diante da pandemia do coronavírus, por exemplo, assumiram 

posicionamentos contrários às medidas sanitárias, sob o discurso 

de “salvação da economia”22. Sob um clima de profundo embate, 

percebeu-se a proliferação de discursos neoliberais - que 

camuflavam o capital do ódio - em diversos lugares do mundo, 

onde questões sociais de variados tipos e expressões foram e 

continuam sendo atacadas diante e em nome da preservação dos 

lucros de grandes corporações, empresários e bancos. Sobre esse 

aspecto, Silva, França e Maciel (2020) afirmam que não se trata de 

um modelo tão distinto daquele advindo da modernidade. Ao 

contrário, trata-se de uma perpetuação e atualização de uma 

proposta munida de ferocidade frente às mazelas sociais 

contemporâneas. (p. 257).  

Deduzindo da colocação anterior, podemos supor - em um 

primeiro instante – a existência de uma estratégia discursiva que 

oculta os pilares de sustentação da desigualdade social histórica 

que forma o Brasil, bem como propõe e faz proliferar um 

sentimento constante de incômodo social entre os cidadãos. Este 

incômodo é recebido pela sociedade de diferentes modos, a 

depender da classe econômica a qual se pertença. 

Consequentemente, faz (re)produzir uma cisão histórica entre 

dominadores e dominados que tem repercussões concretas 

                                                             
22 Ver <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2020/04/17/bolsonaro-posse-ministro-saude-coronavirus.htm> Acesso 

em 23/01/2021. 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/17/bolsonaro-posse-ministro-saude-coronavirus.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/17/bolsonaro-posse-ministro-saude-coronavirus.htm
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avassaladoras; e o fortalecimento do conservadorismo. Afinal, não 

é incomum que a classe mais abastada (quem acumula) acabe por 

defender os seus próprios privilégios em detrimento dos 

interesses básicos da população mais pobre (quem trabalha). 

Dessa forma, temos diante de nós uma aliança entre 

desigualdade e conservadorismo; e mais especialmente entre a 

manutenção da desigualdade e a propagação do conservadorismo. 

Afinal, o que se almeja conservar quando se assume ser um 

conservador, politicamente falando? 

Neste caso, a desigualdade pode ser percebida, como a 

principal característica que acompanha a formação dos Estados 

desde a modernidade, tomando proporções avassaladoras no 

capitalismo. A desigualdade causada pelo desejo irrefreável de 

explorar os recursos naturais e acumular capital, por sua vez, é 

causadora de uma série de adversidades, conflitos, violências, 

exclusões, marginalizações, dentre outras opressões que vão 

sendo ao longo do tempo naturalizadas. O conservadorismo, por 

outro lado, utiliza de todas as mazelas trazidas pela desigualdade 

estruturada por esse projeto político em apoio ao sistema 

hegemônico capitalista. Promovendo, assim, um ciclo de violência 

ao qual damos o nome de barbárie. Não por acaso, as autoras 

afirmarão que “o conservadorismo enquanto instrumento 

ideológico vem resultando em uma barbárie social de diversas 

características” (p. 257).  

Para sustentar essa afirmação, as autoras procuram situar 

historicamente o modo como se originou a ideologia do sistema 

capitalista que funda um tipo de organização social liberal que 

promove, aprofunda e naturaliza as desigualdades. Segundo elas,  
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A partir do século XII tem-se início a gênese de 
um novo modelo global de vida, calcado no 
acúmulo de bens materiais. Com a decadência 
do feudalismo, os burgueses então podem 
comprar terras e, a partir daí o principal esforço 
dos legistas burgueses passou a ser 
reestabelecer o conceito da posse da terra, da 
propriedade, conceito esse vital para o 

capitalismo, o qual como o próprio Marx 
advertiu, buscava transformar tudo em 
mercadoria, sejam bens, ofícios e, até mesmo 
pessoas. [...] Já o Eurocentrismo, sem dúvidas, 
foi um fato marcante para a gênese do sistema 
capitalista. Entre os séculos XIV e XV, o 

encontro de novas terras por parte da Europa 
deu início ao processo colonizador que geraria 
o grande mito da modernidade. [...] Esse 
contexto histórico foi decisivo, alargam-se não 
apenas os horizontes geográficos, mas também 
políticos e econômicos. Posteriormente, com a 
Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX), 
lançaram-se fundamentos econômicos que 
exigiram mudanças nas relações de produção, 
criando uma época europeia que abriu caminho 
para o liberalismo. (p. 257). 

 

As autoras explicam que é durante a chamada “época 

europeia” que surge no Brasil a transição neocolonial que vai até 

meados do século XIX. O sistema capitalista pode ser, portanto, 

percebido enquanto continuidade colonial, uma vez que traz 

consigo não apenas a ideia de que tudo pode ser comercializável 

(inclusive e, sobretudo, algumas vidas), mas, também, a ideia de 

superioridade dos europeus em relação aos povos e etnias nativos 

que viviam nas Américas e em África. Logo, a expansão e invasão 
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territorial, política e econômica torna-se também epistemológica. 

São, portanto, os efeitos da eurocentralidade disseminada pelo 

colonialismo que tornará fértil o terreno para o estabelecimento 

da ideologia capitalista.  

A eurocentralidade torna-se, assim, um projeto político. O 

pensamento capitalista de base colonial, ao qual podemos nomear 

de capitalismo colonial, passa a vigorar enquanto regra. Neste 

sentido, esse pensamento nada mais é do que uma repetição 

colonial com novas roupagens, atualizações e comandos. Não por 

acaso ele fortalecerá a manutenção das desigualdades históricas 

através da naturalização da hierarquia de classe, raça, gênero e 

sexualidades, sob o signo do discurso da “normalidade”, 

“segurança”, “desenvolvimento” e “progresso”. Mais uma vez nos 

perguntamos: o que exatamente quer conservar o 

conservadorismo? 

Silva, França e Maciel (2020) recuperam eventos históricos 

que apontam para as persistências dos fenômenos das 

desigualdades. As autoras afirmam que podemos encontrar esse 

projeto conservador na 

 

busca por riquezas e poder que acarretou no 

encobrimento de vários rostos e culturas. Para 
além desses, o trabalho infantil, a tortura, a 
discriminação religiosa ou sexual, a ancestral 
inferioridade da mulher, também são 
fenômenos históricos e persistem até hoje com 
algumas particularidades. (SILVA; FRANÇA e 

MACIEL, 2020, p. 258). 

 

Alertam-nos as autoras que, contudo, em meados do século 

XX no Brasil podemos observar alguns episódios de 
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descontentamento social. Para elas, no entanto, é importante 

observar como o Estado brasileiro se portou diante das demandas 

populares. Se por um lado era importante dar conta das pressões 

populares, por outro era importante manter os privilégios 

historicamente conquistados. Então, para as autoras: 

 

durante a Era Vargas, em resposta a essa 
insatisfação da classe trabalhadora frente à 
crescente desigualdade social e econômica, há 
um pacto entre a burguesia industrial, classe 
média e o movimento sindical. Tal coalizão tem 
o Estado como principal mediador, sendo 
criados os sistemas de proteção social, com 
intuito de enfrentamento das expressões da 
Questão Social23. Porém, fazendo predominar o 
assistencialismo e a filantropia. (SILVA; FRANÇA 
e MACIEL, 2020, p. 258). 

 

Alguns anos depois uma série de intervenções militares 

afligiram parte considerável da América do Sul. Destarte, podemos 

destacar o golpe militar de 1964 no Brasil, que lançou o país em 

um regime político autoritário. Para Silva, França e Maciel, a “sua 

                                                             
23 Durante quase toda a Primeira República a Questão Social foi considerada no Brasil como 
"caso de polícia". Desde a década de 1910, entretanto, enquanto o processo de 
industrialização se acelerava, o movimento operário procurava obter dos empresários e dos 

políticos algum tipo de proteção ao trabalho que levasse à criação de uma legislação social 
no país. Foi só a partir de 1930, no entanto, que essa legislação passou a ser realmente 

implementada, tanto na área trabalhista quanto na previdenciária. [...] Até a inauguração da 
Era Vargas o direito social brasileiro só abrangia alguns poucos aspectos da questão 

trabalhista e menos ainda da questão previdenciária. Seja como for, a implantação de uma 
legislação social como um todo após a Revolução [Golpe] de 1930 tem suas raízes nessas 
iniciativas pioneiras e na luta dos trabalhadores desse período. Fundação Getúlio Vargas. 

Disponível em 
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/QuestaoSocial> Acesso em 

15/01/2021. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/QuestaoSocial
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principal função nada mais foi do que o de manter a ordem 

capitalista como hegemônica e predominante, utilizando-se de 

medidas repressivas, encarceramento e tortura” (2020, p. 258). O 

regime que se instalou no país durante 20 anos perseguiu 

pensadoras(es), operárias(os), gays, lésbicas, travestis, população 

negra, pobres e todas(os) aquelas(es) que manifestassem pessoal, 

artística e/ou socialmente algum sinal de insatisfação com o 

governo. 

 

Trata-se de um período extenso de repressão 
aos direitos políticos, econômicos, sociais e 

culturais, em que se conteve a liberdade e 
participação da sociedade. Faz-se refletir então, 
sobre a importância da democracia para 
consolidação da luta por direitos, em especial 
pelos direitos humanos. Com a queda do 
regime autocrático burguês (no pós “Revolução 

de 1964”), temos início à terceira fase do 
capitalismo: monopolista neoliberal, [...].  Após 
o fim do longo ciclo expansivo e a queda do 
regime militar, ao mesmo tempo em que 
tínhamos a redemocratização no Brasil, 
tínhamos também a abertura da implantação do 
projeto neoliberal [...].  É sabido que esse 
sistema vive em constante busca por novas 
formas de acumulação, sendo engendradas 
transformações em seu ciclo global. [...] À vista 
disso, o problema originário do sistema 
capitalista, evidencia a degeneração das 
relações sociais, isto é, uma verdadeira 
indiferença frente aos contingentes de pessoas 
submetidas a uma pobreza historicamente 
construída, desprezada e abandonada em prol 
do individualismo do capital e da manutenção 
do status quo. Assim, visando à manutenção da 
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ordem, o mesmo utiliza-se de um forte 
instrumento de dominação: o conservadorismo. 
(SILVA; FRANÇA e MACIEL, 2020, p. 258). 

 

Situando mais especificamente o conceito de 

conservadorismo, as autoras buscam sustentar a definição a partir 

das teorias de Edmund Burke durante o século XVIII. Influenciado 

pelo monoteísmo cristão, a teoria de Burke defende que o “Estado 

e a sociedade constituem uma ordem natural, [...], incluindo a 

propriedade privada e a desigualdade social na ordem teológica 

como ordenamentos naturais” (SILVA; FRANÇA e MACIEL, p. 259). 

Dessa maneira, as autoras defendem que é possível deduzir e 

aceitar de forma inerte e resignada que todas as misérias e 

iniquidades existentes são o desejo de um poder maior, sendo ela 

transcendente ou não.   

Para as autoras, 

 

Após as ideias do teórico Edmund Burke, a 
tradição conservadora amplia o eixo temático 
antirrevolução voltando-se contra o 
proletariado. [...] além de defender a ideia de 
meritocracia e liberdade do mercado, o que cria 

circunstâncias para sujeitos de extrema-direita 
baseados no discurso de ordem como Donald 
Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no 
Brasil, Marine Le Pen na França, entre tantos 
outros. (SILVA; FRANÇA e MACIEL, 2020, p. 259). 

 

É neste sentido que Silva, França e Maciel (2020) percebem 

no sistema capitalista monopolista a base de sustentação que 

serve para que o pensamento conservador se coalize aos ideais 

antirrevolucionários e, em muitos casos, autoritários, fazendo dele 
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uma “corrente conservadora”. Para as autoras é importante 

destacar a aliança íntima entre a corrente conservadora e a 

disseminação do ódio. Segundo elas 

 

Podemos enfatizar a “corrente conservadora” 
então como um instrumento utilizado para 
disseminar o ódio e o preconceito pelas classes 
subalternas, com plena finalidade de 
manutenção da ordem vigente e da 
propriedade. Afinal, o mesmo diverge de 
conceitos antinaturais, assim como da 
igualdade, da democracia, de direitos 
inalienáveis entre outros. O século XX é um 

período marcado por conflitos e guerras, 
vivenciamos um verdadeiro colapso do mundo 
humano. Assim, logo após sairmos da I Guerra 
Mundial o fascismo e o nazismo foram 
conceituados como movimentos 
contrarrevolução, marcando a barbárie do 

genocídio judeu na exacerbação do sentimento 
racista. O pensamento conservador dominava 
os ideais de Hitler. Para ele, as raças 
“inferiores” teriam que ser dominadas. Esse 
seria o conservadorismo nacionalista advindo 
ainda do pensamento de Burke. (SILVA; FRANÇA 
e MACIEL, 2020, p. 260). 

 

Assim, conservadorismo e ódio estariam mais intimamente 

relacionados do que podemos supor. Em uma sociedade tal qual a 

brasileira, fundada pela brutal violência colonial, a corrente 

conservadora que aqui comparece de diferentes formas e em 

distintos momentos da história, torna-se porta-voz do ódio e da 

barbárie. 
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Curiosamente, a corrente conservadora se esforçará para 

nivelar experiências sociais distintas e, com isso, tentar justificar 

suas pautas. Para tal, compreender de forma equivocada o sentido 

do termo “totalitarismo”. Segundo Silva, França e Maciel (2020) há 

uma leitura conservadora acerca da teoria do totalitarismo que 

precisa ser desmistificada24. As mesmas esclarecem que há um 

esforço da extrema direita em nivelar as experiências do nazismo 

de Hitler e da experiências pós-capitalista da União Soviética de 

Stalin. Para as autoras, em tal perspectiva, “o conservadorismo 

imputa ideologias socialistas e comunistas antidemocráticas e 

desumanizadoras por não ‘respeitarem’ a propriedade – fato muito 

presente nos discursos da extrema direita brasileira.” (SILVA; 

FRANÇA e MACIEL, 2020, p. 216). 

As autoras vão afirmar ainda que o conservadorismo se 

soma ao pensamento neoliberal deformando teorias e 

concepções, principalmente nos campos da economia e das 

ciências sociais.  Através de “uma guerra ideológica pela rejeição 

ao aborto, uma ênfase na concepção de família como instituição 

formada exclusivamente por homem e mulher, além da rejeição ao 

Estado de bem-estar social” (Ibidem, p. 260), por exemplo. Desta 

maneira, as lutas encampadas pelos conservadores contribuem de 

maneira significativa para fomentar intolerâncias, discriminações, 

expansionismo imperialista, massacres, eugenia e segregação 

racial; consolidando, assim, a barbárie.  

As autoras explicam que devido às últimas crises do 

sistema capitalista, o que lhe é inerente, se fortaleceu o 

posicionamento conservador alinhado às pautas neoliberais. Tal 

                                                             
24 Para saber mais, ler: ARENDT, H.. As Origens do Totalitarismo: imperialismo, a expansão 

do poder. 
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aspecto foi preponderante na campanha de Donald Trump, em 

2016, por exemplo. A propósito, compensa destacarmos os 

elementos que formaram parte da pré-candidatura de Donald 

Trump desde o ano de 2012, quando o então candidato Barack H. 

Obama ganha as eleições presidenciais dos Estados Unidos da 

América. Nesse momento percebe-se o crescimento do que Ariel 

Finguerut (2018) chama de “retórica nativista”. 

Para Finguerut é importante destacarmos as estratégias da 

campanha de Trump desde 2012, quando o mesmo ainda era 

pouco expressivo e, inclusive, desdenhado como possível 

presidente. Dentre elas, a teoria birthers, cujo enfoque era 

questionar a possibilidade de Obama assumir a presidência dos 

Estados Unidos da América por nascido em outro país (FINGUERUT, 

2018). Neste caso, Finguerut (2018) chama atenção para 

compreendermos a retórica nativista como base para toda a 

ideologia em torno de Trump, e como essa estratégia se faz dentro 

de uma concepção populista estadunidense. Aqui, o autor chama 

atenção para não incorremos no risco de associarmos a história do 

populismo nos Estados Unidos e em outras partes das Américas, 

em especial a América Latina25.  

Para Finguerut, destaca-se que   

A ênfase retorica de Trump em “construir o Muro” 
e, indiretamente de expulsar pessoas 
(imigrantes, ilegais, refugiados, mexicanos ou 
criminosos) lembra casos históricos de 

movimentos nativistas como classificava Richard 
J. Hofstadter (1960) nos quais movimentos 
populares, geralmente organizados em pequenas 

                                                             
25 Para saber mais, ler: FERREIRA, Jorge (org.), 2001. O populismo e sua histo ́ria – debate e 

cri ́tica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.  
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cidades rurais, mobilizavam-se politicamente, 
mas expressando-se sobretudo pela violência. 
(FINGUERUT, 2018, p. 88) 

 

Neste sentido, o autor reconhece que a retórica nativista 

que conduz Trump anos mais tarde à presidência dos Estados 

Unidos da América não somente flerta com o conservadorismo, 

mas se expressa na violência nostálgica que ele carrega. Ao 

mesmo tempo, nos chama atenção para um aspecto comum que 

perturba os mais atentos cientistas políticos contemporâneos: a 

migração de votos de Obama para Trump; episódio este que em 

certa medida também impressionou analistas brasileiros nos 

últimos anos26. 

Sobre esse aspecto, Finguerut afirma que é preciso 

compreender que  

 

Trump surge como uma caricatura de líder do 
povo que promete soluções meramente 
confiando em si mesmo e com uma retórica que 
manipula anseios, medos e desejos de uma 
populaça ̃o de classe média, branca que já ́ votou 
em candidatos progressista, moderados, 

conservadores e ate ́ mesmo Obama, o primeiro 
presidente declaradamente negro dos EUA, mas 
que segue, contudo, desiludida. (FINGUERUT, 
2018. p 89). 

 Para compreender essa aparente contradição, Finguerut 

analisa a imagem de Trump. Segundo o autor 

 

                                                             
26 Ver <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45323102> Acesso em 23/01/2021.  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45323102
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Donald Trump poderia ser explicado com auxilio 
do debate de Jean Baudrillard (2014)27 como um 
fruto da sociedade de consumo; portanto fruto 
de uma transformação social mais enraizada. 
Vivendo em suas mansões e coberturas em 
prédios com seu nome, Trump é também um 
símbolo do estagio do capitalismo atual, que 
busca ao mesmo tempo a diferenciação e a 

distinção seja através do consumo de luxo seja na 
busca por status. Trump e ́ um baby boomer, mas 
poderia tranquilamente ser um millennials, como 
bem lembra Andrew Ferguson, Trump sempre 
trouxe a imagem que mescla elementos típicos 
de uma elite, que estudo nas melhores escolas, 

mora nos melhores lugares com elementos de 
uma “baixa classe média”, que sempre 
frequentou as páginas dos Tabloides, que tem 
uma linguagem vulgar, dado a escândalos e que 
se achou como “celebridade de reality show” e 
gosto pela exposição e obsessão pelo seu 
“nome” e por sua imagem. (FINGUERUT, 2018, p. 
89). 

 

Na passagem anterior, Finguerut tenta, portanto, 

desmistificar a aparente contradição existente em Trump, bem 

como aponta para elementos que poderiam ser atribuídos 

igualmente a diversos líderes de extrema direita que fazem uso da 

mesma lógica que sustenta o estágio do capitalismo atual. 

Curiosamente, o impacto da imagem de líderes deste tipo ganha 

cada vez mais espaço em arenas de debate político, mas também 

e principalmente em programas dedicados à vida de 

personalidades midiáticas. Aliás, muito comum tem sido uma nova 

                                                             
27 Para saber mais, ler: BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Ed. Edições 70, BH, 3º 

ed., 2014.  
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onda de candidatos políticos de direita que se vangloriam de não 

serem políticos e estampam manchetes de tabloides 

sensacionalistas e participam de programas de auditório e 

entrevistas dedicados ao humor, etc.. Em princípio essa 

desmitificação da figura do representante político possa ser vista 

como algo positivo, é preciso compreender a razão desta aposta. 

Afinal, ao mesmo tempo que candidatos a cargos políticos passam 

a ocupar espaços da televisão, bem como atuam em redes sociais 

endossando o discurso de que não são políticos28. Ao assim se 

pronunciarem, esses atores políticos reforçam o desprestígio à 

política institucional, mas também esvaziam o próprio conceito de 

política. Não por acaso são empresários, defensores e 

representantes dos interesses da iniciativa privada, que passam a 

fazer uso dos espaços públicos para proferirem o desejo de 

implementação das correntes conservadoras neoliberais, usando 

a si próprios como exemplos paradigmáticos da chamada 

“meritocracia”. Nasce a personalidade política. 

Nesses casos, a meritocracia é usada como estratégia de 

apagamento histórico dos processos de exclusão e privilégios de 

determinados grupos sociais, bem como de convencimento de que 

somos indivíduos isolados dos contextos nos quais estamos 

inseridos e, consequentemente, com oportunidades igualitárias 

de “vencer na vida”. A suposta homogeneização das 

oportunidades, sob o discurso da meritocracia, também faz 

produzir uma atmosfera nebulosa que faz corroer as reais 

possibilidades dos grupos menos privilegiados reivindicarem por 

                                                             
28 Ver >https://twitter.com/jdoriajr/status/777647478141292544?lang=en> Acesso em 

05/01/2021. 

https://twitter.com/jdoriajr/status/777647478141292544?lang=en
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mudanças estruturais, uma vez que o fracasso social passa a ser 

traduzido em uma lógica de fracasso individual. 

Esse movimento estético-político de cunho internacional 

acabou por influenciar, de forma direta, o pleito presidencial no 

Brasil em 2018, inflamando a corrente conservadora brasileira, 

supostamente quieta. Este despertar de um conservadorismo 

jamais adormecido, e por isso mesmo dissimulado, no entanto, 

pode ser entendido como uma resposta ao enfoque em medidas 

sociais, e a adoção de um discurso que se voltava – pelo menos em 

tese - à emancipação de grupos historicamente vulnerabilizados 

por parte dos Partidos dos Trabalhadores, com a chegada de Luís 

Inácio Lula da Silva à presidência, no ano de 2003. A título de 

exemplificação podemos mencionar os seguintes programas 

sociais: Bolsa Família (2004); Luz para Todos (2003); Brasil 

Alfabetizado (2003); ProUni (2004); Minha Casa Minha Vida 

(2009). Cabe destacar igualmente que entre os anos de 2003 e 

2014 foram criadas 18 novas Universidades Federais e 173 novos 

Campus Universitários em todo o país. O resultado foi o aumento 

de 505 mil para 932 mil estudantes matriculados em Instituições 

de Ensino Federais gratuitas ao redor do Brasil.  

Conforme apontam Silva, França e Maciel (2020) 

 

Mais precisamente após o ano de 2010, no 
Brasil, o jogo político da direita e extrema-
direita voltou-se ao discurso antipetista. 
Claramente, seu discurso acusava o Partido dos 

Trabalhadores de uma decadência moral, que 
levara o País a uma falência econômica, moral e 
política. Constata-se que esse mesmo discurso 
carrega os mesmos argumentos que 
“justificariam” o golpe de 1964 contra João 
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Goulart. [...] Nos anos subsequentes, por volta 
de 2016 em diante, o discurso de ódio, 
evidenciado inclusive no parlamento através da 
bancada evangélica e nas redes sociais, 
demarca as perseguições políticas, xenofóbicas 
e ideológicas. (SILVA; FRANÇA e MACIEL, 2020, 
p. 260). 

 

As autoras enfatizam que o discurso de ódio que passa a 

ocupar a arena pública ganha novos contornos e expressões. 

Primeiramente, conforme mencionamos anteriormente, é preciso 

compreender a estético-política incorporada pelos atores 

políticos que passam a representar uma corrente conservadora 

que, no atual estágio do capitalismo, incorpora traços 

aparentemente contraditórios; por outro lado, é imprescindível 

reconhecer como essa corrente acaba por atualizar velhos 

preconceitos e discriminações, fazendo uso de novas tecnologias 

para disseminação de fake news, propagação de discursos de ódio 

e, consequentemente, a cooptação de adeptos e/ou reprodutores 

dos mesmos. É neste sentido que podemos compreender antigas 

e novas tecnologias – seja a televisão, mas também os 

computadores e celulares – ocupando conjuntamente um lugar 

determinante na mediação entre a população e essas novas 

lideranças.  

O resultado, afirmam Silva, França e Maciel seria o   

 

desmonte do sistema de proteção social 

brasileiro através das contrarreformas; do 
crescimento dos setores privados da educação; 
o desmonte histórico do Sistema Único de 
Saúde, das Medidas Provisórias contra direitos 
previdenciários; da tentativa de redução da 
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maioridade penal; da violência contra 
mulheres, negros e homossexuais. Até mesmo o 
retorno da Marcha da Família com Deus, mesmo 
evento que serviu de apoio ao golpe de 1964. 
(Ibidem, p. 261). 

  

E observam que todas essas contrarreformas tinham como 

base  

 

 [...] o pensamento conservador liberal se 
destaca pela sua forte crítica ao Estado, 
acusando-o de paternalista, gigantesco; com 
políticas sociais voltadas para “sustentar 

vagabundos” e os direitos humanos para 
“defender bandidos”. Para tanto, notemos que 
são ignoradas as expressões da Questão Social 
como oriundas de um sistema que possui sua 
essência na desigualdade e, assim como 
pensadores conservadores laicos, tais 

expressões são vistas apenas como 
desdobramentos naturais da “vontade divina” 
para toda e qualquer sociedade. Com isso, o 
conservadorismo se configura um forte 
instrumento que contribui para tais 
problemáticas se acentuarem em diversas 
esferas da nossa atual sociedade, 
configurando-se uma verdadeira barbárie 
social. (p. 261). 

  

Relacionado intimamente ao crescimento da extrema 

direita e aos discursos de ódio, a migração torna-se um fato da 

atualidade. Com ele, o crescimento da xenofobia.  
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Segundo a Acnur - agência da ONU29 estamos 
vivenciando os maiores índices de 
deslocamento já registrados. Até junho de 
2019 são cerca de 70,8 milhões forçadas a se 
deslocar em todo o mundo. [...] Tais indivíduos 
são alijados de suas vidas, histórias, em 
decorrência de atos de guerras civis, violência, 
desastres naturais, por razões econômicas 

como pobreza absoluta e tantos outros. São 
famílias, crianças, jovens que perderam tudo e 
buscam um lugar no mundo apenas para 
viverem, mas, algumas expressões do 
conservadorismo como a xenofobia, 
nacionalismo e intolerância desumanizam e 

alimentam o ódio e a perda do sentido do 
humano. [...] Na Europa assistimos as barreiras 
impostas por vários países, temerosos por 
perderem territórios, utilizam-se de elementos 
culturais como argumento contra a entrada dos 
imigrantes. No Brasil, conforme a Acnur, apenas 
no ano de 2018, o País reconheceu um total de 
1.086 refugiados de diversas nacionalidades, 
atingindo a marca dos 11.231 refugiados. (p. 
261). 

 

Além da migração outra forma de expressão da barbárie 

atual destacada pelas autoras é o fundamentalismo religioso que, 

no Brasil, tem se expressado também na forma de candidaturas 

políticas aliançadas principalmente às correntes conservadoras de 

extrema direita. Aliás, é preciso destacar como o fundamentalismo 

tem trazido novos contornos à atuação do conservadorismo no 

Brasil, que passa a incorporar um discurso profundamente 

                                                             
29 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Agência da ONU para refugiados. Dados 

sobre Refúgio. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/ 

https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/
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prejudicial à laicidade estatal. A bancada da bíblia, como tem sido 

popularmente conhecida, tem ganhado cada vez mais destaque na 

defesa explícita de contrarreformas, destacando-se o discurso da 

“ideologia de gênero”, “escola sem partido” entre outras que 

dirigem exclusivamente ao âmbito da educação. De modo geral, a 

bancada da bíblia tem atuado muito proximamente com a bancada 

ruralista (boi) e a bancada armamentista (bala). O resultado desta 

reunião ficou conhecida como bancada BBB30, bancada do boi, da 

bala e da bíblia. Esta bancada, segundo as autoras SILVA, FRANÇA 

e MACIEL (2020) consolida o perfil da corrente conservadora em 

voga no Brasil da atualidade e tem se expressado através 

 

da supressão de direitos historicamente 
conquistados. A proposta de redução da 
maioridade penal, do estatuto da família, a 
criminalização da homofobia, as críticas à Lei 
Maria da Penha, a criminalização do aborto, 
além da destruição da natureza e dos direitos 
dos povos indígenas e quilombolas entre 
outros, todos fundamentados na intolerância 
religiosa. Observemos então, que desde o 
processo colonizador do eurocentrismo o 
conservadorismo se fez presente na busca pela 
dominação e apropriação do “Outro” 31 [...]. Em 

                                                             
30 A chamada bancada BBB – “boi, bala e Bíblia”, coalizão de representantes do agronegócio, 

da linha dura na segurança pública e do fundamentalismo cristão – passou por uma 
reconfiguração numérica em seu interior. Entre 2014 e 2018, os ruralistas eram 109 

deputados. A partir de 2019, serão 77. Em movimento inverso, cresceram os evangélicos e 
os defensores da indústria armamentista. Os primeiros passaram de 75 para 85, ao passo 

que a bancada da bala passou de 35 para 61 deputados. Computados juntos, foram de 219 
para 223. (Brasil de fato - 12/02/2019). Disponível em 
<https://www.brasildefato.com.br/2019/02/12/bancada-bbb-se-reconfigura-e-pode-

ampliar-influencia-nos-proximos-quatro-anos> Acesso em 15/01/2021. 
31 DUSSEL, E. 1492: o encobrimento do outro: a Origem do Mito da Modernidade. Petrópolis: 

Vozes, 1993. 

https://www.brasildefato.com.br/2019/02/12/bancada-bbb-se-reconfigura-e-pode-ampliar-influencia-nos-proximos-quatro-anos
https://www.brasildefato.com.br/2019/02/12/bancada-bbb-se-reconfigura-e-pode-ampliar-influencia-nos-proximos-quatro-anos
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especial, o conservadorismo contemporâneo 
possui uma ideologia com finalidade que parte 
em busca da manutenção da hegemonia das 
classes dominantes, além da segregação das 
minorias e está presente na figura do Estado 
trazendo consequências à sociabilidade, com 
ramificações em diversas tendências, vertentes 
e formações sociais. (p. 262). 

 

Ainda segundo as autoras, entre os discursos de ódio 

frequentemente proferidos pela corrente conservadora destaca-

se o estímulo à perseguição e ataque a indivíduos 

cisheterodiscordantes e a demonização e perseguição de religiões 

de matriz africana. Ou seja, “um discurso de ódio, incitando a 

discriminação e hostilização, baseado em orientação sexual, 

religião, gênero, raça, condição física entre outros” (Ibid., p. 262). 

Muitos desses discursos foram, inclusive, utilizados como 

plataforma de campanha durante as eleições de 2018 por muitos 

candidatos, dentre eles o atual presidente da república, Jair 

Bolsonaro 

 

Ele também já atacou comunidades 

quilombolas e à população negra ao ilustrar em 
seu discurso, preconceito e discriminação às 
comunidades quilombolas, demonstrado na 
seguinte fala: “Eu fui num quilombo. O 
afrodescendente mais leve lá pesava sete 
arrobas. Não fazem nada! Eu acho que né”. Vale 
salientar, que essa fala totalmente racista, nega 
o horror dos quatrocentos anos de escravidão 
dos povos negros que foram torturados, 
explorados, abusados e assassinados no Brasil. 
Povos que além de ter negado o direito à 
alfabetização também lhes foi negado o direito 
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de cultuar suas próprias religiões, gerando uma 
dívida histórica não apenas monetária, mas 
também ética e cultural. Nesse viés, o Estado 
tem responsabilidade direta em face do 
racismo estrutural que vivemos no Brasil hoje e, 
não deveria ter posicionamentos 
conservadores e preconceituosos acerca de 
assuntos extremamente complexos. [...] Os 

principais elementos constitutivos da imagem 
do atual presidente do Brasil são ódio, medo, 
espetáculo e armas. Inclusive, a luta pelo 
armamento da população foi uma de suas 
primeiras atitudes após assumir a presidência, 
juntamente com a Bancada da Bala. O mesmo 

utiliza o discurso do medo colocando o 
“delinquente” no rol daqueles que não devem 
usufruir o direito à vida, por “escolha” terem 
abandonado o direito à cidadania para 
entrarem no mundo do crime, afinal, “bandido 
bom é bandido morto”. (p. 262). 

 

Além disso, as autoras expõem que segundo 

 

Dados da ONG austríaca Transgender Europe, o 
Brasil é o país que mais mata LGBTs e, segundo 
relatório do Ministério dos Direitos Humanos 
publicado em 2018 sobre violência contra 
LGBTs, no País há disparidade em grupos ou 
setores que foram historicamente 
discriminados como negros e mulheres. Para o 
Ministério dos Direitos Humanos, “a sociedade 
Brasileira está ancorada por princípios de 
heteronormatividade, cisnormatividade, e os 
binários de sexo e gênero” (BRASIL, 2018, p. 
74). Além disso, fica explícito no relatório que a 
sociedade brasileira é altamente sexista, 
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machista e misógina. Isso é, trata-se de ideias 
altamente conservadoras que perpassam todos 
os contextos sócio-históricos do País e se 
fortalecem em nossa atual conjuntura. (p. 262). 

 

Deste modo, as declarações violentas feitas pela corrente 

conservadora e seus respectivos representantes acabam por 

promover a naturalização do preconceito e discriminação, 

consolidando e estabelecendo relações de ódio baseadas no 

classismo, sexismo, racismo e homolesbotransfobia. A recepção e 

propagação desses discursos pela sociedade brasileira como um 

todo nos informa ao menos dois elementos possíveis e não-

contraditórios: que há uma parcela significativa da sociedade com 

pré-disposição ao autoritarismo e que, portanto, se enxerga nos 

discursos de ódio proferidos; e/ou há quem desconsidere tais 

discursos e, em função do desprezo e descrédito à política 

institucional, acaba por guiar seus endossos principalmente pelo 

espetáculo midiático que muitos desses candidatos encampam 

como estratégia política. No entanto, embora as motivações 

possam ser distintas, os efeitos estruturais corrosivos à 

democracia são os mesmos e os ataques às populações 

vulneráveis ocorrem concretamente.  

Acompanhando as teses levantadas por Silva, França e 

Maciel (2020) é possível afirmar que a televisão tem 

desempenhado papel preponderante neste fenômeno corrosivo, 

auxiliando na formação de subjetividades que naturalizam o 

espetáculo da desigualdade. A consequência tem sido uma aposta 

no que as autoras chamam de produção de um “medo social”. 

Podemos supor que a produção do medo tem sido utilizada como 

um dispositivo de controle. E como o termo sugere, este 
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dispositivo cria a sensação de pânico e, ao mesmo tempo, oferece 

respostas rápidas e supostamente eficazes para o combate deste 

sentimento. O remédio mais rápido tem sido a propagação do 

discurso de ódio conservador que ignora os processos históricos 

(simbólicos e materiais), desmerece as reivindicações de grupos 

marginalizados no tempo e espaço, e acaba por aprofundar a 

barbárie.  

Sendo assim, para as autoras Silva, França e Maciel (2020) 

o conservadorismo pode ser entendido como instrumento de 

controle e manutenção da ordem vigente que tem como função a 

disseminação do ódio, principalmente quando essa corrente passa 

a ser endossada por atores políticos em nome do Estado. Quando 

o faz, segundo as pensadoras, o Estado 

 

ignora e nega dívidas históricas, dissemina ódio 
e preconceitos, tudo com o propósito 

deliberado de garantir a hegemonia neoliberal. 
Como se não bastasse, desmonta o sistema de 
proteção social; ataca os direitos humanos 
através de discursos toscos; busca atender o 
capital ignorando princípios e direitos 
historicamente conquistados; dissemina a 

indiferença frente à banalização da vida 
humana que presenciamos em nossa atual 
conjuntura. (p. 263). 
 

 Veremos adiante como os canais de comunicação atuais 

têm sido acionados para fortalecer a propagação do ódio, 

sobretudo nas redes sociais, através das fake news. 
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AS FAKE NEWS: AS REDES SOCIAIS COMO VEÍCULOS DE 

MASSA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

Para pensar a recepção das fake news como parte 

integrante desse fenômeno social virtualizado e o impacto do 

mesmo na propagação do ódio, recorreremos ao termo 

apresentado por Rubens Casara (2018), qual seja: 

“dessimbolização do mundo”. Para Casara (2018), a 

dessimbolização do mundo parece ser um processo de inversão de 

valores por indução ao erro. Sendo assim, nos ajuda a 

compreender como essa relação íntima com a tela como prótese 

de conhecimento e verdade pode ser fundamental neste processo 

e consolidação deste fenômeno.  

Casara (2018) nos recorda que o Brasil tem um histórico 

autoritário e uma população fustigada, onde muitos não 

reconhecem de fato a liberdade em si. A subjetividade neoliberal, 

de acordo com o autor, faz do consumismo o epicentro do gozo 

ilimitado, sem leis. Daí o surgimento do sujeito aderente ao ódio, 

ao fascismo, psicótico e perverso, alheio à alteridade, afirma o 

autor. 

 

No Brasil, em relação à ausência de políticas 
públicas adequadas e mesmo de obstáculos 
postos por agências estatais à superação das 
marcas e práticas do passado, que impediram 
até os esclarecimentos dos crimes cometidos 
por agentes públicos durante o período da 
ditadura civil-militar-empresarial instaurada 
em 1964, ainda não foi possível construir uma 
cultura de respeito aos direitos e garantias 
fundamentais. (2018, p. 27). 
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Assim, abrir-se-ia um campo de possibilidades para 

negações, invisibilizações e tentativas de reconstruções de 

noções históricas. Essa abertura possibilitaria uma relativização da 

ética em diferentes graus e esferas. Consequentemente, torna-se 

possível – diante da fragilidade ou suspensão ética - se utilizar das 

inibições e inabilidades dos indivíduos para assustá-los. Além 

disso, outro mecanismo tem sido o de utilizar das frustrações dos 

sujeitos contra eles próprios.   

 

Especialmente o medo da "liberdade sexual", 

que nas concepções do pensamento 
reacionário se confunde com o caos sexual e a 
dissipação, tem um efeito inibidor em relação 
ao desejo de libertação do jugo da exploração 
econômica.  (REICH, 1988, p. 65). 

 

Se Casara estiver correto quanto à “dessimbolização do 

mundo”, podemos afirmar que este seria um mecanismo crucial 

para a disseminação do ódio enquanto política, e mais 

especialmente da mentira enquanto verdade; ou da tentativa de 

sedimentar um mundo na pós-verdade. Aqui, a força da tela se 

apresenta enquanto prótese de conhecimento e produtora da pós-

verdade (TIBURI, 2011). Não por acaso o termo fake news já não 

pode se referir única e exclusivamente à propagação da mentira. 

Como sugere Molina et Al. (2021), as fake news devem ser 

compreendidas como um fenômeno que inclui 

 

mais do que simplesmente informações falsas, 
com os partidários usando-as como arma para 
lançar calúnias sobre a veracidade das 
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reivindicações feitas por aqueles que se opõem 
politicamente a elas. Identificamos sete tipos 
diferentes de conteúdo online sob o rótulo de 
“notícias falsas” (notícias falsas, conteúdo 
polarizado, sátira, relatórios incorretos, 
comentários, informações persuasivas e 
jornalismo cidadão). (Molina et Al., 2021, 
tradução nossa). 

 

As fake News tornam-se, pouco a pouco, uma ferramenta de 

dessimbolização do mundo que opera a partir do 

“empobrecimento subjetivo” (CASARA, 2018). Não por acaso, as 

redes sociais tornaram-se palco para a recepção de ocorrências de 

fake News. A linguagem aqui ganha destaque na condução do ódio 

em meio a esse novo território de disputa do simbólico. 

Para Casara: 

 

Existe o ódio porque existe a linguagem, existe 
a linguagem porque existe um terceiro, o ódio 
é, antes de atingir qualquer objeto, direcionado 
ao simbólico, ao espaço de alteridade, em que a 
diferença se faz presente. Em termos 
psicanalíticos, costuma-se afirmar que este 
ódio está ligado ao “furo no imaginário”, mais 
precisamente ao “furo” que se localiza na 
consciência narcísica: a existência do outro 
gera uma ameaça à imagem que a pessoa que 
odeia tem de si. (2018, p. 33). 

 

Neste campo, as novas mídias digitais não estão ou podem 

ser pensadas dissociadas da televisão. Afinal, para que a circulação 

da fake news obtenha êxito ela precisa, de algum modo, estar 

amparada e articulada intimamente com a realidade apresentada 
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pela televisão. Neste sentido é que a televisão continua servindo 

como modelo de formação para o sujeito telespectador, em 

especial para a família. A “televisão como ideologia” orienta pais 

e educa filhos, na mesma intensidade que as telas dos dispositivos 

móveis passam a ecoar a ideologia televisiva, embora cause a 

sensação de uma autonomia através do mito da democracia 

digital. Ou seja, a mesma sensação que o indivíduo tinha ao poder 

“escolher” o canal de televisão para assistir, agora faz com que ele 

acredite acessar facilmente qualquer informação pela internet. Eis 

a importância de avançarmos na discussão sobre os códigos 

invisíveis e o impacto na democracia, em especial como as 

estruturas algorítmicas, compostas de banco de dados, modelos 

matemáticos e softwares que os efetivam, se tornaram 

fundamentais nos processos de formação da opinião pública e na 

disputa pelas preferências políticas do eleitorado (SILVEIRA, 

2019).  

Diante deste novo panorama, ainda muito nebuloso e 

igualmente pouco conhecido e pesquisado por nós, é preciso 

compreender os efeitos não somente do interesse no uso desses 

espaços para disseminação do ódio, mas como essa “nova” 

interação incita à formação de personalidades autoritárias do 

tempo atual. Neste campo, parece fazer sentido ainda estudarmos 

o impacto da televisão na formação dos sujeitos, mas igualmente 

avançar à medida que algumas características tornam-se, pouco a 

pouco, específicas dessa nova relação com os dispositivos móveis 

e as redes sociais. Aqui nos referimos em especial ao caráter 

instantâneo e veloz desse novo tempo digital. Afinal, tanto a 

instantaneidade quanto a velocidade acabam por reconfigurar a 

relação com as telas, no sentido de tornar o encontro com a tela 
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ainda mais superficial e ligeiro. Esse tempo de dedicação à tela 

nessa nova dinâmica de interação com os dispositivos móveis não 

acompanha, no entanto, o tempo de dedicação à leitura daquilo 

que chega enquanto informação; para além da informação, que 

chega enquanto verdade. 

Nota-se que, de acordo com o relatório Global Digital 

Overview de 202032, publicado em janeiro de 2020, foi 

apresentado que mais de 4,5 bilhões de pessoas ao redor do 

mundo já usam a internet, das quais 3,8 bilhões estão nas redes 

sociais. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países que 

mais tempo está à frente da tela utilizando internet como meio de 

comunicação, mas também de uso primário para informação. Isso 

significar dizer que, sim, a televisão e as novas tecnologias, em 

especial as redes sociais, tornaram-se ponto fundamental para se 

pensar a formação do sujeito na contemporaneidade, onde os 

interesses de mercado regem as informações que circulam e 

sedimentam a formação de consumidores-consumíveis. (OLIVEIRA 

e SANTIAGO, 2018) 

Casara (2018) nos adverte que até mesmo as escolas (que 

historicamente reproduzem as normas do poder econômico) 

passaram a ser alvo dos interesses da “Mão Invisível do Mercado”, 

através de um projeto de educação “sem partido” com óbvio viés 

fascista e partidário. “Hostil à democracia, o projeto ‘Escola sem 

Partido’ lidera uma cruzada medieval contra a liberdade de 

ensinar, e faz parte de um movimento reacionário mais geral 

contra os direitos sociais” (LINARES e BEZERRA, 2019, p. 130). 

                                                             
32 Para saber mais, ler: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-

overview Acesso em 15/01/2021. 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
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Por isso, segundo Casara, é preciso estarmos atentos à 

linguagem. Segundo o autor, 

 

Na era do empobrecimento da linguagem não 
há espaço para a negatividade que é condição 
de possibilidade tanto da dialética quanto da 
hermenêutica mais sofisticada. Tudo se 
apresenta como simples para evitar conflitos, 
dúvidas e perspectivas de transformação. 
Aposta-se em explicações hipersimplistas de 
eventos humanos, o que faz com que seja 
interditada as pesquisas, ideias e observações 
necessárias para um enfoque e compreensão 

necessária dos fenômenos. (CASARA, 2018, p. 
90-91). 

 

Sendo assim, Casara entende que o projeto de 

“empobrecimento subjetivo” serve ao embrutecimento humano 

em razão do acúmulo de capital. A subjetividade empobrecida 

seria utilizada como caminho para naturalização do ódio e da 

violência contra determinados grupos. A linguagem simplificada 

impede o diálogo democrático e induz à eliminação dos 

discordantes. O anti-intelectualismo seria produto da 

simplificação da linguagem, do pensamento, em favor dos 

interesses dos detentores do poder político-econômico. “As coisas 

se tornam simples ao se eliminar qualquer elemento ou nuance 

capaz de levar à reflexão” (CASARA, 2018, p. 95).  

Por isso, torna-se fundamental elaborar uma reflexão que 

conteste o empobrecimento subjetivo, fruto do vazio do 

pensamento promulgado por diferentes frentes midiáticas que 

acabam por tornar possível a aparição de personalidades 



 

172 
 

autoritárias, bem como o próprio autoritarismo enquanto 

ideologia a ser perseguida. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo objetivamos compreender o conceito de 

“escala F”, proposto por Adorno, bem como aproximá-lo da 

realidade brasileira contemporânea. Com a ajuda da leitura de 

autoras/es que estão pensando e decifrando o contexto brasileiro 

atual, identificamos traços e conexões importantes a serem 

considerados nos estudos em educação preocupados com as 

ocorrências de autoritarismo e barbárie, do conservadorismo, dos 

crescentes episódios de ódio, da predominância das novas 

tecnologias e das redes sociais como meios de comunicação, 

sobretudo em tempos remotos.  

Deste modo, acreditamos que o presente estudo oferece 

subsídios fundamentais para pensar a educação na atualidade. 

Desde quando Adorno se perguntou sobre a educação após 

Auschwitz, tornou-se fundamental se repetir essa pergunta a todo 

instante. Neste artigo evidenciamos a necessidade de sublinhar tal 

questionamento, contextualizando tal pergunta ao nosso espaço-

tempo, a partir de um esforço coletivo e colaborativo com e ao 

lado das(os) pensadoras(es) aqui citadas. 

Não objetivamos esgotar a discussão aqui apresentada. Ao 

contrário, reconhecemos a importância e necessidade de uma 

revisão continuada sobre essas questões tão prementes à 

educação e à vida social como um todo. Os desafios éticos e 

políticos são inúmeros. Dentre eles está o de pensar uma educação 

que tenha o rosto do Brasil. E o que significaria exatamente uma 
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educação com o rosto do Brasil? Uma educação capaz de 

reconhecer as raízes do pensamento que institucionalizou a 

colonialidade do saber sobre e contra nós, e que vem operando 

formas insidiosas de aniquilamentos epistemológicos 

(epistemicídios) e constrangendo potências criativas de viver um 

outro mundo possível. Para alcançarmos tal objetivo, reconhecer 

os elementos do autoritarismo, da barbárie, do conservadorismo e 

do ódio se torna premente para que, em seguida, possamos 

promover, defender, ensaiar e executar um pensamento 

descolonial que propicie uma educação intercultural que 

evidencie como a razão colonial e neoliberal foi capaz de 

consolidar uma sociedade forjada nas “novas” antigas barbáries. 

Olhar para essas raízes é não somente uma atitude de 

compreender a nossa história, mas uma forma de esperançar um 

outro futuro. 
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CAPÍTULO 07 

ALIENAÇÃO E (R)EXISTÊNCIA EM MEIO A PANDEMIA: 

REFLEXÕES SOBRE VIVÊNCIAS DOCENTES E NECROPOLÍTICA 

 

Tiago Afonso Sentineli 

Paulo Afonso do Prado 

Thalles Azevedo Ladeira 

Marcia Fitaroni 

Sâmela Faria 

Fernanda Insfran 

 

“Há que se cuidar da vida 

Há que se cuidar do mundo” 

Coração de Estudante (Milton Nascimento) 

 

Os versos que adornam esta primeira epígrafe seguirão nos 

acompanhando ao longo deste capítulo, inspirando as reflexões 

sobre as vivências docentes marcadas nas últimas décadas pela 

forte precarização das condições de trabalho e vida, intensificadas 

com o desmonte da educação e mais recentemente com a 

pandemia da Covid-19. Vivências marcadas por adoecimentos 

físico, emocional, financeiro, social e pela desesperança, visto que 

temos vivido uma forte fragilização das relações de trabalho e da 

organização coletiva da categoria, principalmente a partir das 

reformas trabalhista e previdenciária e da emenda constitucional 

que estabeleceu pesados cortes orçamentários para a educação 

pública33.  

                                                             
33 Reforma trabalhista: lei nº13.467/17, publicada em 13/07/2017. Reforma 

previdenciária: inicialmente foi apresentada sob a forma de uma proposta de emenda à 
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Assim, muitos/as professores/as, como forma de 

sobreviver a tudo isso e (r)existir, acabam se subsumindo a um 

processo de alienação inerente ao sistema capitalista, que tem 

como característica geral destituir o trabalhador da capacidade de 

análise e compreensão dos processos de precarização que 

atravessam a sua relação com o trabalho (LADEIRA, 2020).  

  Com o passar do tempo, o corpo e a mente desses docentes 

em estado de alienação começam a evidenciar os sintomas e a 

padecer das dores causadas pelas inúmeras situações de 

aviltamento no ambiente de trabalho, a citar: a sobrecarga de 

trabalho; assédios; inseguranças com a própria profissão; a 

competição dentro da categoria; a instabilidade social/ financeira/ 

profissional, representada por salários irrisórios e planos de 

carreira defasados, dentre outros elementos que se desdobram 

em processos de adoecimentos de todas as ordens, que têm 

atingido mais da metade dos profissionais de educação 

atualmente ativos, conforme mostraram as pesquisas de  César 

(2018),  Nascimento e Seixas (2020) e Insfran e Ladeira (2020). 

Em tempos de pandemia, como este momento histórico em 

que vivemos, somam-se a estas sensações, a angústia com um 

futuro incerto e o súbito medo da morte. E como sobreviver a este 

vírus tão perigoso quando somos coagidos por várias frentes a 

realizar o retorno às atividades de ensino presencial mesmo sem 

a adoção de medidas sanitárias adequadas e com a vacinação 

                                                             
constituição, PEC 06/2019; para ser efetivada como Emenda Constitucional nº 103/2019, 
publicada em 12/11/2019. 
A regra constitucional que impõe um teto para os gastos públicos, surgiu como uma 

proposta de emenda à constituição, a chamada PEC do teto de gastos (PEC 241/2016, para 
a Câmara de Deputados e PEC 55/2016 no Senado Federal), foi transformada na Emenda 

Constitucional nº95/2016 e promulgada em 15/12/2016. 
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ocorrendo de forma tão lenta e desorganizada no país?34 Diante 

de tal cenário, cabe o questionamento a respeito do que nos leva 

a aceitar passivamente a pressão de empresários da educação, e 

secretarias municipais e estaduais para um retorno precipitado, 

que tem transformado nossas redes sociais diariamente em um 

enorme obituário?  

Buscando respostas a essas indagações, objetivamos com 

este capítulo discutir e problematizar como a naturalização/ 

resignação/ alienação em relação à precarização das condições de 

vida e trabalho docente tem gerado uma banalização da vida e 

uma busca por sobreviver de acordo com os moldes do capitalismo 

neoliberal (consumista, individualista, meritocrático, 

medicalizante). 

Nossas preocupações partem das nossas experiências 

enquanto docentes da educação pública e privada no Brasil - com 

nossas alegrias, dores e adoecimentos - e das falas (e pedidos de 

socorro) recebidos no formulário da pesquisa online “Professores 

na pandemia”, realizada pelo Núcleo de Estudos Interseccionais 

em Psicologia e Educação (NEIPE/ UFF/ CNPq), entre abril e agosto 

de 2020, que ouviu 1906 professores/as de todo o país.  

Assim, a escuta sensível do/a outro/a, nos atravessa, nos 

afeta, e quando menos se espera, estamos absorvendo as dores 

do/a outro/a e este outro/a, aqui, pode ser a aluna que esteve 

entubada por 53 dias; o estudante depressivo perdido em um 

abismo sem fim; a aluna desempregada, com crise de ansiedade 

                                                             
34 A vacinação contra a Covid-19 começou em 17 de janeiro de 2021 no país. Após quase 
seis meses, no início de julho de 2021, tínhamos apenas 13,1% da população totalmente 

vacinada, com a primeira e a segunda doses necessárias à imunização. O número de 
mortos até este momento ultrapassa 520 mil pessoas (MATHIEU: 2021). Disponível em: 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=BRA. Acesso em: 06 jul 2021. 
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que ainda perde o pai e vê sua vida desmoronar; ou os colegas que 

foram levados pela Covid-19. Impossível não adoecer, não se 

sentir cansado, “um cansaço solitário, que atua individualizando e 

isolando” (HAN, 2015, p.71). Num país que sucumbe a um 

desgoverno genocida, torna-se quase impossível não desanimar, 

não adoecer e não cair numa tristeza profunda. 

A precarização do ensino público, o descaso com que nós, 

professores, sempre fomos tratados, quase nos leva a desistir, mas 

por acreditar em uma educação pública de qualidade, cá estamos: 

abandonados, desvalorizados, incompreendidos, mas na luta, 

talvez uma luta suicida. Ou alienados, conformados em nos 

tornarmos ‘coisas’, mercadorias, ou seja, a “reificação” das 

relações humanas (MÉSZÁROS, 2006). Estamos tão preocupados 

em fazer tudo ao mesmo tempo, que não nos damos conta que nos 

tornamos aquilo o que mais temíamos, escravos. Escravizados pelo 

tempo, pelo pragmatismo, pelo excesso de trabalho e, quando 

percebemos que não chegamos a lugar nenhum, como nos é 

prometido, adoecemos. Quanto mais produzimos, mais 

acreditamos ter que produzir, ficamos esvaziados, sem forças, sem 

sentido, adoecidos, servindo a uma sociedade do desempenho, 

“abrigando o senhor e o escravo35 no mesmo corpo” (BRUM, 2016). 

Somos sobreviventes, apesar de esquecidos, e, ainda, 

                                                             
35 A dialética do senhor e do escravo foi proposta por G. W. Friedrich Hegel em sua obra 
Fenomenologia do Espírito, de 1807, onde se discute o fato de que a história da sociedade 

humana é construída com base em movimentos históricos mediados pela condição dos 
indivíduos de inscreverem suas consciências como forma de conhecimento em si, de si e 

para si. Neste processo existe uma necessidade de reconhecimento dos indivíduos que se 
dá por meio da imposição de um sobre o outro. Desta ação, resulta a autoconsciência, que 
é a capacidade de se aperceber e de perceber o outro para dominá-lo, produzindo o seu 

aniquilamento, sua negação. O dominado por sua vez, abre mão de seu desejo de 
reconhecimento como indivíduo por medo da morte e passa a se perceber a partir do olhar 

daquele que o domina, entendendo-se como dominado. 
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responsabilizados por grande parte dos maus resultados de todo 

o sistema. 

Portanto, este capítulo é escrito por professores/as que, 

apesar de em diversos momentos terem se sentido adoecidos e 

desesperançados, conseguiram, através da força do coletivo, sair 

do isolamento/ solidão da docência e da alienação conveniente ao 

sistema para tornarem-se porta-vozes de milhares de 

companheiros/as que sentem-se sem forças e sem direito de lutar 

por dias melhores. Por nós, por aqueles que se foram, por quem 

ainda resiste, ele não36.  

 

VIVÊNCIAS DE PRECARIZAÇÃO, ALIENAÇÃO E 

APAGAMENTO 

 

“Já podaram seus momentos, 

desviaram seu destino” 

Coração de Estudante (Milton Nascimento) 

 

Um grande trunfo do capitalismo foi ter incutido nas nossas 

representações a visão de que somos meros consumidores e não 

mais produtores (perdemos os meios de produção e também a 

condição de produzir). Nos percebermos como consumidores 

reforça os valores do capitalismo neoliberal: individualismo, 

                                                             
36 O movimento “Ele não” faz parte de manifestações populares, que vem ganhando as ruas 
e as redes sociais visando manifestar um posicionamento contrário ao governo do 

presidente Jair Bolsonaro. Os atos políticos contrários ao atual governo já foram realizados 
por mais de 160 cidades ao redor do Brasil e têm crescido cada vez mais, legitimando o 
movimento como um protesto relevante e pertinente no país. Nas redes sociais, a hashtag 

#EleNão foi criada em 12 de setembro de 2018 pelo grupo do Facebook “Mulheres Unidas 
contra Bolsonaro”.  
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meritocracia e acumulação se sobrepondo ao direito à vida. Isto 

ficou muito explícito desde o início da pandemia da Covid-19, 

quando ouvimos de representantes do governo federal brasileiro 

que o país não podia parar, e que o isolamento social imposto 

como medida sanitária de controle da propagação da doença ia 

“quebrar” o país. Houve até a menção à “morte de CNPJs”37 por 

parte de empresários reunidos com o presidente da República, 

como sendo algo que não poderíamos deixar que acontecesse. 

Foram diversas cenas grotescas (como de comerciantes do interior 

da Paraíba, que colocaram seus funcionários ajoelhados na porta 

das suas lojas, clamando ao prefeito pela reabertura do comércio 

para que não ficassem desempregados38) que acompanhamos 

desde março de 2020, quando a pandemia chegou ao Brasil e 

ceifou - até o momento, julho de 2021 - mais de 540 mil vidas.    

Falando especificamente do campo da educação, 

percebemos que ano após ano ela vem sendo transformada em um 

mero serviço ou mercadoria. E, em uma sociedade capitalista, qual 

produto não é vendido sob uma ótica do lucro? O que se deixa de 

lado quando o interesse é lucrar? Trata-se de um círculo vicioso: 

vende-se educação que forma competidores na linha de fuga 

entre ser e ter: inviabilizamos o que somos porque ter tornou-se 

mais urgente. 

Não é em vão também que continuamos discutindo a 

educação básica como ela é e sua essência. Afinal, faz sentido para 

                                                             
37 A fala foi feita por um empresário durante uma reunião entre o presidente da república, 
Jair Bolsonaro, o ministro do STF Dias Toffoli, realizada no mês de maio de 2021 em 
Brasília. (LOVISI, 2020).  
38 A Procuradoria do Trabalho de Campina Grande (PB) recebeu há época denúncias de 
que trabalhadores teriam sido obrigados a participar de manifestação favorável à 

reabertura do comércio. (VALADARES, 2020). 
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o capital projetar o conceito e os objetivos da educação dentro de 

seus interesses mercadológicos e, assim, instaurar nas escolas 

(públicas e privadas), redes e secretarias de educação a 

necessidade de buscar por resultados rápidos e reformar o que 

não está sendo eficaz (vide a recente reforma do Ensino Médio e a 

instalação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC39).  

Reformas (ou seriam contrarreformas?) na educação já 

ocorrem há algumas décadas no Brasil (INSFRAN, 2017; ALVES, 

2011) e têm colaborado para fragilizar nossa formação de 

professores e precarizar ainda mais a atuação dos docentes de 

todas as esferas. Conforme Insfran explica, “mesmo durante os 13 

anos de Lula e Dilma no poder não vimos retroceder o pacto entre 

                                                             
39 Criada pela lei nº 13.415/2017, a Base Nacional Comum Curricular tem por objetivo 
reestruturar a construção do currículo da Educação Básica no Brasil. No que diz respeito ao 

Ensino Médio, as mudanças curriculares são grandes e prejudiciais à formação crítica 
discente, especificamente no que diz respeito à capacidade de reconhecer sua realidade 

imediata em termos políticos e sociais, voltados ao exercício da cidadania e atuação civil. 
Esse fato fica evidente em sua nova estrutura, que cria itinerários formativos, com 
disciplinas obrigatórias e optativas; permitindo ao aluno escolher o caminho que seguirá 

durante as três séries do Ensino Médio, para aprofundar seus conhecimentos na área de seu 
interesse.. Ela mantém a obrigatoriedade de apenas duas disciplinas: Língua Portuguesa e 

Matemática, colocando todas as demais como componentes de áreas de conhecimento ou 
blocos temáticos, a saber: a) Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua 

Espanhola, Língua Inglesa, Artes e Educação Física). b) Matemática e suas Tecnologias 
(apenas Matemática). c) Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e 

Biologia). d) Ciências Humanas e  Sociais Aplicadas (Geografia, História, Filosofia e 
Sociologia). 
A elaboração do currículo e as respectivas cargas horárias de seus componentes 

curriculares são de responsabilidade de estados e municípios. De acordo com o documento 
oficial os currículos devem conter “estudos e práticas” (BRASIL, 2019) de Sociologia e 

Filosofia, fato que caracteriza a sua destituição como disciplinas dentro do currículo ao 
serem distribuídas dentro de outras, consideradas mais importantes e/ou necessárias ao 

projeto de nação que se quer desenhar. Assim, a manutenção das referidas disciplinas 
dependerá da articulação do professorado dentro de suas próprias redes de ensino, para 
que o debate acerca dessa mudança seja de fato realizado, uma vez que a construção dos 

novos currículos vem sendo feita desde então e o teto para a sua implementação, no caso 
do Ensino Médio, se encerra em 2022 (o Ensino Fundamental já realizou tal (des)construção 

(LEITÃO, 2021). 
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governo e empresariado. Apesar de mais investimentos sociais e 

educacionais (esperava-se muito mais!), a cartilha neoliberal do 

Banco Mundial e do FMI foi seguida à risca” (INSFRAN, 2017, p. 

196). 

Dessa forma, vivemos hoje uma intensificação do 

desmonte da educação (com pouca ou nenhuma participação 

democrática nas mudanças operadas pelas reformas da educação) 

e das garantias trabalhistas de grande parcela da classe 

trabalhadora - incluída aí os/as profissionais de educação - que 

têm como consequência direta o aumento do adoecimento (de 

todas as ordens) e/ou a alienação, que vem como um mecanismo 

capaz de nos fazer suportar um pouco mais todas as opressões 

operadas pelo sistema. 

Assim, alienados de grande parte dos processos 

instituintes do nosso saber-fazer pedagógico (INSFRAN et al, 2020) 

e de nossas próprias vidas acabamos nos tornando incapazes de 

perceber a perda do controle sobre o tempo, sobre a criatividade, 

sobre a nossa força de produção e a potência de nossas práticas. 

No que se refere a alienação, entendemos ser o processo 

em que o sujeito não se reconhece na sua relação com o trabalho 

que, por sua vez, torna-se a negação do próprio homem (VÁZQUES, 

2007). Marx e Engels (1967) na obra “Manuscritos econômicos 

filosóficos”, trazem o conceito de trabalho alienado, segundo as 

leis da Economia Política. Para ele, a alienação do trabalho 

constitui-se: 

 

Primeiramente, ser o trabalho externo ao 
trabalhador, não fazer parte de sua natureza, e, 
por conseguinte, ele não se realizar em seu 
trabalho mas negar a si mesmo, ter um 



 

186 
 

sentimento de sofrimento em vez de bem-
estar, não desenvolver livremente suas 
energias mentais e físicas mas fisicamente 
exausto e mentalmente deprimido. O 
trabalhador, portanto, só se sente à vontade em 
seu tempo de folga, enquanto no trabalho se 
sente contrafeito. Seu trabalho não é 
voluntário, porém imposto, é trabalho forçado. 

Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas 
apenas um meio para satisfazer outras 
necessidades. Seu caráter alienado é 
claramente atestado pelo fato de, logo que não 
haja compulsão física ou outra qualquer, ser 
evitado como uma praga. O trabalho 

exteriorizado, trabalho em que o homem se 
aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício 
próprio, de mortificação. Por fim, o caráter 
exteriorizado do trabalho para o trabalhador é 
demonstrado por não ser o trabalho dele 
mesmo, mas trabalho para outrem, por no 
trabalho ele não se pertencer a si mesmo, mas 
sim outra pessoa. (MARX; ENGELS, 1967, p.93). 

 

No trabalho docente, discorrer sobre a alienação é antes de 

tudo, necessariamente, partir do pressuposto de que, dentro do 

sistema capitalista, o professor que se põe a ser um intelectual 

crítico, aberto a refletir dialeticamente sobre os fenômenos 

sociais que se apresentam, tende a ir na contramão do que as elites 

dominantes - que operam governos e organismos internacionais - 

esperam dele. E o que essas instituições esperam dele afinal? Que 

seja um mero reprodutor de informações, sem apresentar crítica 

social em suas aulas e que naturalize concepções muito caras ao 

capitalismo, tais como a meritocracia e a desigualdade social. 

Aqueles que ousam atuar como docentes críticos e promotores de 
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uma educação emancipatória, correm o risco de serem 

perseguidos, como já ocorreu em diferentes momentos da nossa 

história e particularmente agora, que vivemos sob o signo do 

conservadorismo neoliberal, negacionista e anti-intelectual - vide 

Movimento Escola Sem Partido (FRIGOTTO, 2019) e afins.  

Partindo desse indicativo, apontamos que um professor 

adequado à lógica do sistema, é aquele que se coloca a preparar 

os seus alunos para melhor atuar na produção, com 

disciplinamentos que começam nos “anos iniciais da vida para 

suportar o uso do seu corpo e sua mente para outrem, praticar a 

obediência e desenvolver um repertório comportamental 

compatível com as necessidades do mundo do trabalho.” (ROSA, 

1998 apud COSTA; SOUZA, 2009, p.69). 

Desse modo, é possível entender a alienação como um 

processo vinculado a um trabalho precarizado que subordina o 

professor a um estado de mero repetidor dos conteúdos do livro 

didático, de modo a não atuar autônoma, crítica e politicamente na 

sua prática, executando-a, portanto, de forma automática, ao passo 

que o trabalhador não identifica os próprios processos de 

precarização presentes em seu trabalho docente. 

Cortesão (2002) também traz contribuições ao tema ao 

destacar que o trabalho alienado é a concepção de estar ali apenas 

para fazer o seu trabalho, sem precisar estar envolvido no 

processo. A alienação se configura então, na medida em que o 

professor desconsidera o potencial político da sua prática, como 

também toda a capacidade revolucionária que o conhecimento 

humano possui e se torna um reprodutor de informações, quase 

como um robô. 
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No entender de Marx e Engels (1967), a superação do 

trabalho alienado é possível apenas mediante a superação do 

próprio sistema capitalista como um todo. Isso significa, 

objetivamente que, para eles, não existe qualquer medida 

reformista o suficiente para dar conta dos problemas inerentes ao 

capitalismo, por isso é fundamental a sua superação. Porém, dado 

o desenrolar do processo histórico e econômico e mensurado o 

peso que a alienação exerce sobre a sociedade e sobre os 

indivíduos, é preciso pensar em estratégias e alternativas, mesmo 

que no âmbito das micropolíticas coletivas, para dar a volta e 

transpor, gradativamente, as amarguras e os sofrimentos que o 

capitalismo neoliberal impõe. 

 

POLÍTICAS NEGACIONISTAS E A SOBREVIVÊNCIA DOS 

CORPOS 

 

“Pode estar aqui do lado, 

Bem mais perto que pensamos” 

Coração de Estudante (Milton Nascimento) 

 

Trazemos aqui um pouco da reflexão sobre o momento 

histórico, político, social e sanitário pelo qual estamos passando 

com a pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 que já matou mais 

de 3,5 milhões de pessoas no mundo, segundo estimativas da 

Johns Hopkins University. Há um consenso mundial de que o 

número de vítimas é bem maior do que o oficial, podendo variar 

entre 7 e 14 milhões de pessoas (THE ECONOMIST, 2021). 

Pois bem, a dificuldade de termos acesso a números 

oficiais confiáveis da pandemia se deve a uma série de fatores, 
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alguns ligados à metodologia utilizada pelos diferentes países 

para contar seus mortos (como não contar vítimas que não 

testaram positivo para Covid-19 antes de morrer; ou por terem 

sistemas de registro civil falhos e lentos) e outros ligados ao temor 

das pessoas em buscarem ajuda médica, o que causou muitas 

mortes que não tiveram a causa identificada (THE ECONOMIST, 

2021). Porém, um fato que dificultou muito o fim dessa pandemia 

- que já dura intermináveis 19 meses - foi a ascensão de governos 

autoritários, conservadores e ultraliberais em diversos países do 

mundo e que se fez sentir com mais força em países com muita 

injustiça social, como é o caso do Brasil.  

Já vivíamos uma crise político-econômica de grandes 

proporções desde 2015 e esta foi muito agravada pela pandemia 

e a necessidade de afastamento/isolamento social que veio com 

ela. Todas as ações do governo federal brasileiro foram no sentido 

de impedir que estados e municípios realizassem o necessário 

lockdown, medida que impediria a propagação do vírus. Assim, o 

governo federal trabalhou em prol do vírus, por acreditar que se 

atingíssemos a chamada “imunidade de rebanho”40 não 

                                                             
40 A imunidade de rebanho representa a prática de garantir a produção de anticorpos na 
maior parte da população contra uma determinada doença. Esta pode ser atingida por meio 

de vacinação em massa ou por vias naturais, quando a população seria acometida pela 
doença e seu organismo desenvolve anticorpos. Contudo, frente a pouca quantidade de 
informações cientificamente produzidas acerca da Covid-19, os especialistas não 

percebem que a imunidade de rebanho, nas condições defendidas pelo (des)governo 
federal, ou seja, aquela conquistada naturalmente a partir da infecção dos brasileiros e sua 

respectiva recuperação, não tem eficácia garantida, uma vez que estudos realizados e 
publicados pela revista The Lancet (MACHADO et al, 2021), que acompanhou 61.075 

pessoas na Espanha (país duramente atingido pela doença), teve como resposta que apenas 
5% da população estudada desenvolveu a proteção necessária para evitar uma reinfecção 
e, assim garantir a suposta proteção natural de toda a população. Este estudo é apenas um 

dos exemplos que vêm sendo publicizados ao longo dos últimos meses sobre a baixa 
eficácia da imunização de rebanho. A vacinação em massa segue sendo o melhor caminho 

para a segurança sanitária de todos (SANCHES, 2021). Vale lembrar ainda, que em ambos os 



 

190 
 

precisaríamos fazer o isolamento e não impactaria tanto a 

economia do país. Essa medida contribuiu para que uma 

quantidade maior de brasileiros/as se infectasse e viesse a óbito. 

Pesquisa do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da 

Universidade de São Paulo (Cepedisa/USP) em parceria com o 

Conectas Direitos Humanos, observou 3.049 normas federais 

(decretos e portarias) e 4.427 normas estaduais relativas à Covid-

19 durante o ano de 2020, e constatou que houve uma estratégia 

institucional de propagação da Covid-19 por parte do governo 

federal (CONECTAS, 2021). 

  Dessa forma, conforme muitos pesquisadores têm 

afirmado ao longo dos últimos anos (DEMIER, HOEVELER, 2016; 

PATTO, 2009; ROCHA, 2021), vivemos uma intensificação da 

necropolítica como política de Estado, levada ao seu extremo 

neste momento pandêmico. 

Conforme nos sugere Achille Mbembe (2018) em sua 

reflexão sobre a necropolítica, a sociedade é constituída por 

corpos em hierarquia. Alguns constituem uma soberania e terão, 

portanto, o reconhecimento como uma existência de fato. E outros 

serão apenas corpos. Corpos sem importância, sem interesses ou 

necessidades a serem nutridas. Afinal, a soberania não reconhece 

a existência de todos os corpos nos termos políticos da vida 

coletiva, da existência da sociedade.  

                                                             
casos (imunização natural e por vacinação) a duração dos anticorpos não pôde ser definida 

em precisão, assim, mais um argumento se levanta contra a prática da construção da 
imunidade de rebanho desejada pela gestão federal; que quer a todo custo dizer à 

população que é “melhor já ir se acostumando” com os altos índices de infecção e 
mortalidade da população, pois “alguns” serão sacrificados em nome da nação. Tal prática 
também desconsidera o fato de que dentre os que conseguirem sobreviver à doença, ainda 

estarão expostos aos riscos das possíveis sequelas ainda não bem definidas, que compõem 
um leque variado de problemas de saúde, que reduzirão a qualidade de vida da população, 

fazendo com que muitos indivíduos necessitem cada vez mais do sistema público de saúde. 
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Vimos anteriormente, neste capítulo, que essa política 

acaba sendo reproduzida nas escolas, pois o/a professor/a 

desejado/a para atuar dentro do sistema precisa estar incutido/a 

da (i)lógica realidade da alienação neoliberal, para que facilmente 

dissemine os interesses de outrem dentro de seu próprio contexto, 

como se fosse o estrangeiro dentro de seu território, que neste 

caso deveria ser a educação.  

Assim, temos professores/as distantes da hermenêutica 

docente e que seguem sendo reprodutores de informações. E, se 

este quadro pode ser pior do que já se mostra, ainda o fazem de 

modo acrítico, assistemático e muitas vezes descontextualizado - 

fator que mostra a incapacidade de apreender a conjuntura em 

que estão inseridos e demonstra mais uma vez o quanto o 

capitalismo pôs em prática o fetiche marxista que expressa a 

naturalização meritocrática que alimenta o ciclo do trabalho 

(SOUZA, 2016). 

Um exemplo disso seria a busca feita por muitos 

profissionais da educação por requalificação e aperfeiçoamento, 

que o fazem com vias a mudança de posição no sucateado plano 

de carreira do qual participam, a fim de escaparem da 

desvalorização de seus soldos, engolidos frente à precária 

estrutura econômica estatal e do setor privado. Assim, tais cursos 

de formação continuada, também acabam por serem escolhidos 

pelo curto prazo de realização, com único objetivo de gerar 

aumento no salário e refletirem mais uma conta paga no fim do 

mês por este docente que, ao invés de se formar, se deforma, pois 

coloca em seu currículo uma série de pequenos cursos desconexos 

e sem serventia efetiva para a sua prática pedagógica ou pretensa 

qualificação. Poderíamos, ao resgatar a reflexão proposta por 
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Mbembe (2018), afirmar que além de não serem corpos 

privilegiados pela hierarquia dos jogos de poder, o professorado 

se torna um corpo útil apenas quando deformado, esgotado, 

alienado e adoecido. 

E o que se vê em nosso país hoje é a prática opressora dos 

corpos soberanos que abertamente se vestem da aura da nova 

política, efetivando a inexistência dos corpos oprimidos. 

Queremos lembrar que estes corpos oprimidos somos todos nós, a 

sociedade brasileira que ainda adormecida diante dos discursos 

carismáticos dos que gerem o governo, e que não percebe que está 

sendo empurrada para o abismo da morte física, já que a morte da 

cidadania foi consolidada no ano de 2019 (ROCHA, 2021), início da 

nova fase da prática administrativa especializada na destruição 

dos direitos, duramente conquistados, e no desmonte não só das 

nossas instituições, como também da nossa autoimagem como 

nação. Mas nada disso é por acaso, como nos lembram Rocha 

(2021) e Brum (2021) nas citações abaixo: 

 

A guerra cultural bolsonarista, que se beneficia 
de uma técnica discursiva, a retórica do ódio, 
ensinada nas últimas décadas por Olavo de 

Carvalho, conduzirá o país ao caos social, à 
paralisia da administração pública e ao déficit 
cognitivo definidor do analfabetismo ideológico, 
outro conceito novo que apresento, e com o qual 
descrevo a negação da realidade e o desprezo 
pela ciência que estruturam o bolsonarismo 

(ROCHA, 2021, p.17). 
Bolsonaro, o homem, usou a pandemia para levar 
a extremos a matança “normal” do Brasil, criando 
um “novo normal” de assassinatos em massa 
cometidos sem máscaras — em todos os 
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sentidos — desde o centro do poder. E, assim, 
superou extasiado sua própria profecia: não 30 
mil numa guerra civil, mas mais de 525 mil numa 
pandemia. O plano de disseminação do vírus 
para alcançar “imunidade de rebanho”, 
supostamente para manter a economia ativa, já 
está amplamente demonstrado. As últimas 
denúncias de corrupção na compra de vacinas 

mostram também que Bolsonaro pode ter 
atrasado a imunização da população para faturar 
e/ou deixar outros faturarem propinas. 
Puramente Brasil. Assassinato e corrupção 
amalgamados (BRUM, 2021). 

 

Assim, contabilizamos quase 545 mil corpos41 que já foram 

jogados ao esquecimento, mostrando a intenção clara de sobrepor 

antigos interesses políticos e neoliberais frente à segurança 

sanitária da população. E, resgatando Mbembe (2018), veremos 

que para nos tornarmos sujeitos e assim abandonar a inexistência 

enquanto corpo, criaremos uma relação direta com a morte, pois a 

todo momento, teremos que lutar contra todos àqueles que 

desejarem nos matar, primeiro destituindo a nossa cidadania e em 

seguida nos desapropriando de nosso corpo físico. 

Contudo, em termos de gestão pública, nosso país já está 

morto. Estamos em meio à uma falta de planejamento para ações 

em benefício coletivo e de uma falta de governo que está 

absorvido por tentar sobreviver se sustentando em discursos de 

ódio, que produzem rivalidades que tem se tornado cada vez mais 

incontornáveis. 

                                                             
41 Números oficiais de 21 de julho de 2021, dia em que finalizamos este capítulo, segundo 
o consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde 

e retirados do portal G1 (2021). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-21/pesquisa-revela-que-bolsonaro-executou-uma-estrategia-institucional-de-propagacao-do-virus.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-21/pesquisa-revela-que-bolsonaro-executou-uma-estrategia-institucional-de-propagacao-do-virus.html
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Discursos contra a ciência, contra a existência de violências 

sistêmicas que se expressam através de misoginia, racismo, 

xenofobia, que fortalecem as posturas colonialistas que há tanto 

tempo tentamos desconstruir para, enfim, iniciar o movimento do 

novo nascer. O nascer de uma sociedade que desperta da 

alienação do voto motivado pelo nosso tradicional homem cordial 

(HOLANDA, 1995), que se utiliza de sofismas que afetam a emoção 

dos simples corpos, para atingir objetivos de classe e manter vivas 

as políticas de morte. 

Estimulando os corpos sem soberania a trabalhar, 

empurrando-os para a rua, o desgoverno federal desumaniza seus 

eleitores, fortalece seu estereótipo de massa e em uma lógica 

racista que faz estes corpos desvalorizados ocuparem espaços 

produtivos destinados ao lucro do livre comércio de almas, 

sufocando e agredindo violentamente a cidadania até seu último 

suspiro. 

 

Não existe no Brasil esta unidade chamada “nós”. 
Nunca existiu. Há uma maioria massacrada e uma 
minoria que massacra. Esta é a história que 
Bolsonaro, o mito, nos conta. Em diferentes 

episódios, parte dos massacrados adere a seus 
próprios algozes na expectativa de faturar 
alguma sobra ou por acreditar que este é o único 
caminho possível para mudar de lugar. Como, em 
parte, aconteceu na eleição de 2018 (BRUM, 
2021). 

 

Talvez, a única forma de driblar a morte dos corpos 

desvalorizados diante da prática da necropolítica federal seria, 

como sugere Mbembe (2018), fazer com que o outro morra, neste 
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caso, o desgoverno federal. É necessário que a sociedade siga 

derrubando argumento após argumento e reaja a esse exército 

produtor de fake news que insiste em distrair a consciência, que 

precisa voltar a ser coletiva, aumentando a sua sensação de 

segurança e percebendo-se como sobrevivente. Só assim, como 

sobreviventes, os corpos desvalorizados poderão de fato tomar 

posse de vidas que deixam de ser mera retórica, para serem 

resistência! 

 

Os massacrados de cinco séculos, que são 
também a encarnação de uma capacidade de 

resistência monumental, porque sobrevivem 
mesmo depois de cinco séculos de destruição 
sistemática de seus corpos, devem tomar o 
centro que a eles legitimamente pertence para 
criar uma sociedade capaz de bem viver sem 
destruir os suportes de vida do planeta, as outras 

espécies e a si mesma. Só destruiremos o mito 
criando outra realidade, um Brasil que não negue 
sua origem de sangue, mas seja capaz de se 
inventar de outro jeito (BRUM, 2021). 

 

A DOCÊNCIA PRECARIZADA E SUA NATURALIZAÇÃO: 

SOBREVIVER É O QUE IMPORTA?  

 

“Seu sorriso de menino 

Quantas vezes se escondeu” 

Coração de Estudante (Milton Nascimento) 

 

Neste tópico apresentaremos resultados da pesquisa 

“Professores na pandemia” realizada em formato online pelo 
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Núcleo de Estudos Interseccionais em Psicologia e Educação 

(NEIPE/ UFF/ CNPq), entre abril e agosto de 2020, e que ouviu 1906 

professores/as de instituições públicas e privadas de todo o país e 

de todos os níveis de ensino. Dentre as 36 perguntas feitas às/aos 

participantes, relativas às vivências docentes na pandemia, 

decidimos enfatizar as questões relativas às preocupações/ 

temores dos/as docentes com relação à pandemia. E o impacto das 

respostas dadas por eles, que demonstraram ênfase maior com a 

situação econômica/ financeira/ manutenção do emprego e da 

sobrevivência do que com a própria vida, nos despertou o 

interesse em escrever este capítulo.    

A pesquisa foi feita de modo totalmente online, já durante 

a pandemia da Covid-19. Em abril de 2020, encaminhamos via 

redes sociais o questionário construído na plataforma Google 

Formulários e para nossa surpresa, em menos de um mês tínhamos 

quase 2.000 respostas, de professores/as de todo o país. A partir 

das respostas dadas pelos 1906 professores/as participantes, 

criamos categorias de análise utilizando o método de Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1977). Em agosto de 2020, encaminhamos 

para os/as professores/as que haviam deixado seu contato ao final 

do questionário, um segundo formulário Google com uma 

quantidade menor de perguntas (20) e com o objetivo de saber o 

que tinha mudado nas vidas desses/as docentes depois de cinco 

meses de pandemia no Brasil (de março a agosto de 2020). A 

maioria das perguntas deste segundo questionário era fechada e 

dando como alternativas de respostas as categorias que criamos a 

partir das respostas dadas por eles ao primeiro questionário. 

Assim, o gráfico apresentado a seguir resulta das respostas 

dadas por 337 docentes ao segundo Formulário Google 
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encaminhado por email em agosto de 2020, aos respondentes do 

primeiro questionário: 

 

Figura nº 01 - Gráfico representativo da participação dos docentes em resposta 

à seguinte pergunta:  

 

 
 

Fonte: Núcleo de Estudos Interseccionais em Psicologia e Educação - 

NEIPE/UFF/CNPq 
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Os/as participantes podiam assinalar mais de uma 

alternativa e tinham a opção de escolher a resposta “outros”, onde 

poderiam descrever livremente quais eram seus temores. A maior 

parte das respostas se concentraram nas alternativas que 

colocamos à disposição e que, conforme já explicado, foram 

oriundas da análise de conteúdo realizada nas respostas dadas ao 

primeiro questionário. Assim, destacamos que os/as docentes 

temiam em primeiro lugar a “crise econômica” (77,7% das 

respostas), seguido do temor de sofrerem “danos à saúde física e 

psicológica” (74,5%) e em terceiro lugar o temor com uma “crise 

educacional e evasão escolar” (72,7%). Nos chamou atenção que 

o medo de “morrer” foi menos expressado pelos/as participantes: 

apenas 27,6% das respostas mencionaram essa categoria.    

Analisando esses resultados à luz dos/as autores/as que 

trouxemos anteriormente para este capítulo e, também, de 

experiências vivenciadas por nós, professores de educação básica 

e ensino superior, é possível percebermos o quanto a vida foi 

banalizada diante da necessidade de manutenção da renda. 

Sobreviver se sobrepõe a viver. As precárias condições de 

trabalho, que incluem, no contexto pandêmico, o retorno 

presencial das atividades de sala de aula sem garantias e 

seguranças sanitárias fundamentais como a vacinação de 

todos/as, também acabam sendo naturalizadas - 44,2% das 

respostas demonstram o temor pelo retorno presencial em agosto 

de 2020, quando ainda não tínhamos certeza de quando 

estaríamos imunizados contra a Covid-19.    

Observamos contradições importantes de serem 

destacadas no segundo maior temor desta amostra, o de “danos à 

saúde física e psicológica”, que possui 251 respostas (74,5%). 
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Como dissociar o risco de morte deste indicador? Falar em danos 

à saúde física excluiria, na concepção dos/as respondentes, a 

contaminação por coronavírus? O adoecimento emocional neste 

caso não estaria associado à pandemia? Não poderia então ser 

entendido como parte dela? Se for, o que justificaria as poucas 

respostas relativas ao medo da morte por Covid-19 frente ao 

grande número de pessoas preocupadas com os danos à saúde 

física e psicológica? 

Talvez essas respostas estejam ancoradas na 

representação do discurso veiculado pelo neoliberalismo de que 

a economia não pode ser afetada, do contrário, os serviços sob a 

responsabilidade do Estado seriam afetados e o bem estar da 

população seria diretamente atingido. Não seria o alto percentual 

de respostas relacionadas ao medo do adoecimento mais um 

indicador de alienação das condições precárias de trabalho/ 

exploração capitalista? Preocupação com o adoecer e não mais 

conseguir produzir/ perder o emprego/ a renda. Isto pode revelar 

que o sistema, além de nos explorar, nos induz à auto cobrança, à 

auto sabotagem (HAN, 2015; 2021) e à auto martirização (uma face 

da alienação e do modus operandi do capitalismo neoliberal). 

Os professores participantes demonstram que já estão 

habituados ao desrespeito, à precarização, à violação de sua 

dignidade duplamente ferida (enquanto pessoa e como 

profissional), ao adoecimento físico e emocional e à luta pela 

sobrevivência diante da instabilidade financeira que a carreira 

oferece. Para lidar com esses desafios, os/as docentes atuam, 

muitas vezes, como profissionais multitarefas, ou seja, 

polivalentes, ocupados com sua carreira docente, mas exercendo 

outras profissões paralelas. Em muitos casos, o/a próprio/a 
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professor/professora já se encontra consumido/a pela própria 

lógica do sistema, quando passa a perceber que empreender trará 

para si o mérito de uma nova experiência de vida. Esta seria uma 

clara demonstração da naturalização da lógica neoliberal. 

No entanto, essa lógica é essencial, porque enquanto 

houver a ideia da possível mobilidade social, as pessoas 

continuarão buscando o trabalho e a produção do lucro como 

possibilidade de quebrar a regra e acumular para si. A ideia do 

sucesso é vendida a partir da possibilidade da mudança, no 

entanto, esse sucesso nunca chega, porque a mudança da 

realidade representa apenas um chamariz, uma espécie de 

distração para manter a classe oprimida obstinada em sua busca 

incessante (e sempre alienada) por ascender. Inverteram a ordem 

do pensamento e fazem o trabalhador crer que consumir seria uma 

forma de se perceber parte do sistema. Apesar de não se 

reconhecer no fruto do trabalho, ele/ela percebe que o consumo e 

o alto-consumo de si o/a coloca na roda, produz status, gera a ideia 

de que será notado/a por aquilo que tem.  

Também destacamos, a partir de outros resultados da 

pesquisa “Professores na pandemia”, publicados por Sentineli e 

Insfran (2020), que é possível perceber o déficit relacional trazido 

pelo contexto da pandemia, outra mazela a ser considerada pelo 

professorado brasileiro, que já era carente de participação e apoio 

familiar, e agora se vê ainda mais abandonado. O curioso é que 

este abandono relacional sofrido por alunos, professores e escolas 

não se refletiu em autonomia docente, pelo contrário, em tempos 

de pandemia, muitas têm sido as denúncias feitas por profissionais 

e sindicatos de casos de assédio moral e violência simbólica e/ou 
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institucional contra os planos de aula elaborados e aplicados no 

ensino remoto. 

O contato remoto também tem tido seu impacto nesse 

sentido, pois superficializou as relações e a apreensão do 

conhecimento, já que tudo precisa estar a serviço do uso prático, 

como se não fizesse sentido a formulação do pensamento crítico. 

Ou seja, o isolamento produz ainda mais individualidade e abalos 

emocionais às pessoas, com reflexo em sua autoestima. A 

comunicação digital é uma comunicação bastante unilateral, que 

não se transmite com o corpo ou através de olhares e que, 

portanto, é bastante limitada. A pandemia faz com que se 

estabeleça como padrão esse tipo de comunicação, que em si 

mesma é tão desumana. Esse novo enfrentamento é, para o 

professor brasileiro, mais um capítulo dentre tantos, que 

compõem suas histórias sobre vivências no decurso de sua 

carreira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como destacamos anteriormente, as respostas ao 

questionário da pesquisa “Professores na Pandemia”, 

desenvolvida pelo NEIPE/UFF/CNPq nos provocaram a escrever o 

presente capítulo. Essas respostas, como foram apresentadas no 

gráfico, acenderam em nós um alerta preocupante no que diz 

respeito às condições de existência da classe docente, da qual, 

inclusive, fazemos parte e sentimos as mesmas dores.  

Nos incomoda o fato de que as professoras e professores 

estejam mais preocupadas/os com a crise financeira, política e 

social; crise educacional e evasão escolar, por exemplo, do que 
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com o fato de morrer ou viver. O gráfico estampa de forma bem 

nítida este fato em números percentuais que, a princípio ou a 

partir de olhar desatento, interpretados friamente, não dizem ou 

denunciam o quão grave é este momento de crise/abismo da 

sociedade capitalista neoliberal que estamos enfrentando. 

Tampouco a falta de um olhar mais crítico não nos deixa enxergar 

as antigas fraturas que emergem das relações entre classe 

trabalhadora e elites.  

Fomos pegos/as de sobressalto enquanto analisávamos 

coletivamente os números da pesquisa e constatamos que 

precisávamos discutir e analisar com mais profundidade e 

criticidade o que estes números nos diziam a respeito do modus 

vivendi dessa sociedade em que estamos inseridos e propor, 

através desse exercício crítico, ações que nos conduzam às 

alternativas para superar este comportamento que, a nosso 

entender, é, no mínimo descabido e desconexo da realidade em 

que, a primeira das preocupações, em meio à maior crise sanitária 

dos últimos tempos, deveria ser preservar e cuidar da vida, como 

sugerimos na epígrafe do início do capítulo. 

Como viemos discutindo teoricamente ao longo do 

capítulo, este comportamento ou reação notado pelo cruzamento 

desses dados e respostas são reflexo da profunda alienação 

inerente à sociedade fundamentada na ideologia capitalista 

neoliberal. Precisamos estar sempre atentos aos aspectos e 

sintomas maléficos da alienação, pois eles nos conduzem, como 

frisamos e deixamos bem explícito à uma não-existência, ao 

apagamento, à nulidade de si mesmo e à 

autossabotagem/exploração como salienta Han (2015; 2021). 

Enfrentar e combater a alienação se torna para nós, enquanto 
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coletivo, a tarefa mais urgente e a ação mais necessária neste 

momento agudo da trajetória humana atual. Nesse sentido, a partir 

das reflexões críticas que fizemos, desejamos pensar e propor 

novos caminhos/alternativas de existir calcados em modelos de 

vida onde a pessoa se realize plenamente e coloque sempre a vida 

no topo das prioridades. 

Mészáros (2006) afirma que a discussão sobre a alienação 

“foi bastante negligenciada e, por razões históricas 

compreensíveis, conferiu-se ao marxismo uma orientação mais 

diretamente instrumental” (p.25) de início após a morte dos seus 

fundadores: Marx e Engels. Ou seja, a preocupação inicial era 

instrumentalizar e orientar a classe trabalhadora no sentido de 

fazer acontecer a revolução. Porém, segundo a interpretação do 

autor, o que podemos fazer no sentido de atitude, frente ao 

desenrolar do processo histórico e a consolidação/instalação do 

capitalismo neoliberal, é pensar criticamente em que moldes está 

posta a existência e como a alienação nos afeta. A partir dessa 

perspectiva, o autor afirma que discutir a questão da alienação 

“está na ordem do dia” (p.25) para enfrentarmos e questionarmos 

as condições precárias em que existimos. 

Isto posto, nós do NEIPE/UFF/CNPq, enquanto coletivo 

composto de professores e professoras, motivados/as e 

imbuídos/as pelo convite primeiro de estar conjugando juntes o 

verbo esperançar, nos propusemos a pensar sobre as questões que 

afetam a educação em nosso país e, em particular, aqui nessas 

páginas, as vidas daqueles e daquelas que compõem a classe 

docente. E, dadas as circunstâncias históricas de crise em que nos 

encontramos, diante das respostas e de tantas vozes que 

ressonaram em nós as preocupações apresentadas, nos 



 

204 
 

perguntamos: o que nos é possível fazer para confrontar e 

transpor o que está posto? Como combater a alienação que se 

perpetua involuntariamente na classe docente? Como esperançar 

e cuidar da vida?  

No sentido de realizar este movimento e, mais que isso, 

de estar em movimento, diálogo e contato com a classe, temos 

desenvolvido rodas de conversa online com os/as mesmos/as 

docentes que estão participando conosco da pesquisa desde abril 

de 2020. Buscamos, a partir desses espaços, tratar das questões 

que nos preocupam e das urgências que a classe demanda. Mais 

que isso, as rodas, acima de tudo, são espaços de escuta, de afeto, 

de apoio e de resgate do sentimento de pertencimento a um grupo 

de iguais, que possuem os mesmos objetivos e que estão 

engajados na mesma luta. Buscamos, a partir dessa atitude, como 

nos inspira a canção de Milton Nascimento, renovar a esperança, a 

nova aurora dos novos e futuros tempos, cuidando dos brotos para 

que a vida nos dê flor e fruto. Esta é a nossa atitude e o nosso 

compromisso enquanto coletivo. 

 

Alegria e muito sonho 

Espalhados no caminho 

Verdes planta e sentimento 

Folhas, coração, juventude e fé 

Coração de Estudante (Milton Nascimento) 
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Era março de 2020 e a vida parecia inebriada por si mesma, 

decidida a seguir os planos não escritos que todos, ou quase todos, 

acreditávamos existir.  

E então, veio a pandemia. 

E então, vieram os mortos. 

E então, a vida comum se evaporou, substituída por espaços 

e encontros virtuais insossos. 

E então, o presidente do Brasil, perfeito exemplar da 

extrema direita contemporânea, mostrou o rosto do que antes 

parecera inimaginável: o genocídio por meio do desmantelamento 

do SUS (Sistema Único de Saúde); da recusa em comprar vacinas; 

da promoção de um fictício “tratamento precoce” para a covid-19; 

das ameaças constantes de golpe político contra a democracia, 
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todas elas embutidas da promessa de eliminar o “inimigo” 

nacional; da recusa em oferecer água potável para etnias 

indígenas obrigadas, mais uma vez, a enfrentar solitária e 

precariamente às pragas trazidas pelo “homem branco” e tantos 

outros descalabros. 

Em resumo, veio o terror. Porém, não qualquer terror, mas 

aquele que se recusa a encarnar nas palavras, aquele que é 

imiscível à própria linguagem, aquele que habita os ossos do 

espanto. E no silêncio que parecia interminável, ouvimos algumas 

vozes. No princípio, apenas ruídos, mas logo aumentaram o tom e 

se tornaram coro, sinfonia da morte. Eram os negacionistas, como 

vieram a ser conhecidos. 

No interior dos grupos de whatsapp, num tronco próximo 

ou distante da árvore familiar, numa reunião de trabalho casual, 

ouvimos que não existia pandemia, mortos, isolamento social, 

presidente de extrema direita, genocídio, terror. Na verdade, e era 

isso que queriam dizer, nós não existíamos, aqueles que 

enxergavam o terror. 

No torvelinho deste apagamento da existência, era preciso 

unir forças – ou pelo menos unir fraquezas individuais, pois nos 

sentíamos, em algum grau, frágeis diante da realidade. E duas 

mãos se tornaram quatro, que se tornaram seis, que se tornaram 

dez, que se tornaram vinte. Por todo País, a utopia dos grupos e das 

comunidades, tão cara a certas tradições da Política e da 

Psicologia, ressurgiu como barricada vital. 

Um desses grupos emergentes foi o “Abordagem Centrada 

na Pessoa – Antifascista”. Nele, criamos condições para lutar a boa 

luta, tanto dentro quanto fora de nós. E deste encontro surgiu este 

texto político-teórico que apresentamos nesta coletânea. Ele é 
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uma pequena parte, mas uma essencial, de tudo que aconteceu 

nos últimos meses no interior deste organismo coletivo. Trata-se, 

aqui, de uma tentativa de apresentar a Abordagem Centrada na 

Pessoa (ACP), um sistema teórico e prático criado pelo psicólogo 

norte-americano Carl Rogers, a partir da realidade que nos 

confronta. Ou seja, uma ACP que não se furta a participar do 

mundo e dialogar com ele, e assim também ser transformada. 

Neste sentido, este texto-documento da Abordagem Centrada na 

Pessoa representa o marco disparador de várias outras reflexões, 

ações e intervenções do coletivo ACP Antifascista que serão 

desenvolvidas e compartilhadas, a partir de agora, nas diferentes 

redes da abordagem e entre demais pessoas e grupos 

interessados. 

 

CRISE DA DEMOCRACIA NO MUNDO: HISTÓRIA E 

ATUALIDADE  

 

A democracia vive um momento de profunda instabilidade e 

urge um olhar atento de cada pessoa sobre os fatos que 

acontecem atualmente no mundo e uma atitude cuidadosa, para 

que outros interesses não a fragilizem. 

Democracia é poder considerar a perspectiva do coletivo 

sem negar a importância de cada indivíduo nesse processo. Para 

isso, seu sentido fundamental embasa-se na busca por garantir o 

bem comum. Essa é uma tarefa que volta e meia, na história da 

humanidade, sofreu sérios ataques e prejuízos. Democracia, como 

sabemos, é o poder que emana do povo e, no Brasil, isso implica 

lembrarmos e nos comprometermos com os princípios da 

Constituição Cidadã de 1988 que assegura a universalidade do 
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SUS, a proteção à vida, à liberdade às populações vulneráveis e a 

garantia aos direitos humanos. 

Atualmente, chama-nos a atenção que alguns movimentos 

totalitários têm ganhado espaço usando exatamente algumas das 

prerrogativas da democracia, como o uso da liberdade de 

expressão para fazer proposições autoritárias e antidemocráticas. 

São discursos que têm por metodologia fundamental confundir e 

travestir –se de algo que não são. Esses discursos vêm sendo 

estudados como o fenômeno da pós-verdade, uma importante 

linha de compreensão das raízes da polarização que percebemos 

acentuada e do impacto na convicção da importância da 

democracia. 

Os discursos de pós-verdade acabaram encontrando um solo 

fértil para sua rápida disseminação nas diversas redes sociais, por 

seu alcance imediato e global. Podemos perceber que na 

utilização das redes sociais ocorreu e ainda ocorre uma 

arregimentação ideológica que faz uso de princípios democráticos 

validados por uma ampla parcela da sociedade com a finalidade 

de fomentar ideias totalitárias. As regras da participação nos 

espaços públicos, que antes permitiam chegar ao consenso por 

meio do debate, estão esfaceladas e as tentativas de dialogar 

acabam incidindo em mais polaridade. Não é possível estar numa 

situação de diálogo genuíno quando se mantém a lógica discursiva 

da pós-verdade. 

 É preciso considerar que o atual ataque à democracia tem a 

clara intenção de desacreditá-la como sistema válido. É uma 

agressão planejada e executada cuidadosamente em diversos 

países e também visa a difamação e descrédito da imprensa livre, 

das instituições que defendem os direitos humanos e das 
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supremas cortes que ainda sustentam a defesa da democracia, 

enfraquecendo os pilares fundamentais de qualquer regime 

democrático. 

 O paradoxo desse movimento está exatamente em usar do 

espaço democrático para se instaurar regimes antidemocráticos. 

Partidos de extrema direita têm assumido, através de eleições 

livres, os postos de liderança de diversos países.  É preciso 

questionar quem está financiando esses partidos e essas 

candidaturas para que possamos compreender mais 

adequadamente a estrutura de poder que organiza todo esse 

processo. A história está aí disponível para nos ajudar a 

compreender os fatos atuais e nos prepararmos para não repetir 

os erros que já foram cometidos. Estamos certos de que esta 

discussão é um ponto importante nesse processo de retomada dos 

valores democráticos e da possibilidade de diálogo para defender 

a democracia. 

 

A RELAÇÃO ENTRE ACP/ROGERS E A QUESTÃO DO NAZI-

FASCISMO NOS 1930 E 1940  

 

As circunstâncias históricas a partir das quais nasceu a 

proposta singular elaborada por Carl Rogers foram relegadas a 

nota de rodapé da história da Abordagem Centrada na Pessoa. Não 

é mera coincidência o fato de que a apresentação de Rogers na 

universidade de Minnesota, em 1940, reconhecida por ele próprio 

como o nascimento de uma orientação original para o 

aconselhamento, ter ocorrido pouco mais de um ano após o início 

da II Guerra Mundial e um ano antes da entrada dos EUA no conflito 
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que marcou o século XX. As palavras de Rogers, escritas em 1946, 

não deixam nenhuma dúvida:  

 

“Deve ser notória a existência de uma relação 
estreita entre o counseling não directivo e a 
democracia como um modo de vida [...] A 
importância da ênfase democrática no 
counseling é acrescida pela presente crise. 
Muitos homens e mulheres regressam dos seus 
serviços talvez predispostos a acolher uma 
liderança autoritária que retire dos seus 
ombros o peso da responsabilidade da 
autogestão. A facilidade com que venham a 

conseguir ajustar-se à vida civil e a forma bem-
sucedida como venham a lidar com seus 
próprios problemas serão uma parte crucial no 
processo de determinar a sua orientação para a 
estrutura da sociedade democrática” (ROGERS, 
WALLEN, 2000, p. 27).  

 

Deste modo, Rogers deixa claro que sua abordagem 

pretendia facilitar a expressão de uma personalidade democrática, 

ajustada às estruturas e aos princípios da democracia, ao invés de 

uma personalidade autoritária, predominante no modo de vida dos 

países que adotaram as diferentes expressões do fascismo – de 

resto, frise-se, uma questão cara a todos os norte-americanos 

fundadores da Psicologia Humanista:  Allport, Maslow, Murphy, 

Murray e de diversos outros filósofos e psicólogos europeus. 

É preciso não esquecer as raízes históricas, políticas e éticas 

da ACP a fim de reconhecer que não apenas Rogers optou por um 

“lado” em determinados momentos e em questões específicas, 

como também a própria ACP é filha de um “lado”, qual seja, aquele 
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que se opôs ao autoritarismo fascista, e depois ao autoritarismo 

comunista, em nome da democracia.  

Argumentar neutralidade diante de investidas autoritárias, 

sob o pretexto de fazer jus aos princípios da ACP, é ignorar o que 

a história nos ensina: a democracia antecede e sustenta a 

existência concreta da Abordagem Centrada na Pessoa.  

Essa postura de neutralidade se mostra ainda mais 

inaceitável no caso da comunidade da ACP no Brasil, não apenas 

porque se trata de um dos países mais ameaçados pela 

emergência de grupos antidemocráticos, mas principalmente 

devido à memória do terror que foi o período ditatorial (porque 

sua vitalidade remonta à visita de Rogers ao território brasileiro, 

na década de 1970, durante a ditadura civil-militar.)        

Nessa ocasião, Rogers associou claramente sua visita à 

tentativa de fortalecer a democracia no país que havia perdido as 

salvaguardas democráticas. Somos herdeiros, portanto, dessa 

postura, e como toda herança ela proporciona liberdade para 

reinventar o futuro, mas também implica em compromisso com o 

passado. No Brasil, as implicações políticas da abordagem 

centrada na pessoa eram particularmente aparentes.  Como disse 

Rogers, citado por Kirschenbaum (2007):  

 

Estivemos lá na hora certa, no país certo, 
com a abordagem certa pela qual eles 
estavam muito ansiosos. Acho que porque 
a democracia é um problema real e falar 
sobre liberdade individual, autoatualização 
e esse tipo de coisa, é exatamente o que as 
pessoas estão morrendo de vontade de 
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ouvir em um país que temem continuar 
totalitário (KIRSCHENBAUM, 2007, p.445).  

 

O CONTEXTO BRASILEIRO: O ATUAL PROJETO 

NECROPOLÍTICO DO GOVERNO 

 

O sociólogo brasileiro Jessé de Souza (2019), professor e 

pesquisador em Universidades francesas e alemãs, une-se à voz de 

outros estudiosos quanto ao fato de que, no Brasil, a violência é 

um fenômeno transversal, transgeracional, institucional, que se 

originou na nossa formação enquanto país com o colonialismo, o 

etnocídio indígena e a escravidão. Tal violência é acentuada no 

governo bolsonarista. O Governo e a elite financeira (quase todos 

brancos) pensam as pessoas que compõem as minorias políticas 

como vidas dispensáveis. Seu sofrimento não os comove. As 

classes médias foram socializadas para se sentirem superiores aos 

que consideram diferentes. E permanecem, neste momento, alvo 

constante de manipulações, por meio de uma retórica cujo 

objetivo é desnorteá-las e levá-las a pactuar com a violência.  

Estamos assistindo, no Brasil, à utilização pelo governo 

bolsonarista de diversos mecanismos e estratégias adotados por 

governos autoritários e fascistas que desumanizam segmentos da 

população. O filósofo Jason Stanley (2018), professor da 

Universidade de Yale, identifica dez fundamentos do fascismo, 

dentre eles, o uso de propaganda para distorcer e minar conceitos 

e instituições democráticas; desprezo e desqualificação pela 

democracia eleitoral, anti-intelectualismo - ataques à educação 

crítica, a universidades e a intelectuais. Segundo ele, esses 

mecanismos criam e reforçam, como estamos assistindo no 
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governo bolsonarista, divisões que minam as bases da democracia 

como eleições livres, liberdade de expressão e de imprensa, 

judiciário independente, dentre outras. Acrescente-se a esses 

mecanismos, poder, lealdade e medo, também presentes na 

estratégia do governo. O também filósofo, Silvio Almeida (2019), 

especialista em necropolítica, aponta que viemos de violência 

colonial, patriarcal e do capital. Acrescenta que instrumentos de 

necropolítica, a normalização da morte, estão sendo muito bem 

executados pelo atual governo. 

A noção de necropolítica do filósofo Achille Mbembe (2018) 

refere-se ao exercício do direito de matar, próprio de estados de 

exceção onde o governo decide quem importa e quem não 

importa, decide quem pode viver e quem pode morrer, isso de 

modo atrelado às leis. No Brasil bolsonarista o direito de matar é 

também claramente exercido por milícias e por segurança privada. 

Silvio Almeida, analisando a situação do Brasil, pergunta: Por que 

muita gente se conforma com o que estamos assistindo no Brasil, 

uma tragédia de mais de 500 mil mortos pelo coronavírus?  E 

responde: Porque estamos acostumados com a produção da morte, 

antes exercida e experimentada em corpos negros. Segundo o 

filósofo, negro morrer não é novidade, mas como isso se torna uma 

forma de gestão, os brancos vão sentir o que já foi treinado em 

corpos pretos. Durante a pandemia estamos vendo claramente 

isso acontecer. O governo bolsonarista recusou a compra de 

vacinas, promoveu aglomeração de pessoas sem o uso de 

máscaras e defendeu o uso de medicações contraindicadas por 

cientistas, distribuindo-as maciçamente para pobres, em especial. 

Durante a pandemia morre qualquer pessoa, mas morrem 



 

221 
 

majoritariamente pobres e negros, por falta de equipamentos e de 

profissionais de saúde para tratá-los. 

Rogers, referindo-se aos ataques da extrema direita contra o 

movimento de grupos nos Estados Unidos, na década de 60, no seu 

livro Grupos de Encontro, diz: 

 

Num estudo cuidadosamente documentado, 
James Harmon conclui que é claramente 
evidente que nas direitas há uma grande 
proporção de personalidades autoritárias. 
Tendem a acreditar que o homem é, por 
natureza, essencialmente mau. Cercados, como 
todos nós estamos, pela grandeza das forças 
impessoais que parecem escapar do nosso 
controle, procuram o “inimigo”, podendo assim 
odiá-lo. Em diversas épocas da história, “o 
inimigo” foi a bruxa, o demónio, o comunista e 
é agora a educação sexual, treino de 
sensibilidade, “humanismo não religioso” e 
outros demónios correntes. A minha explicação 
está mais na linha da segunda conclusão de 
Harmon (ROGERS, 1970, p. 25).  

 

Passados mais de 50 anos das palavras de Rogers, no Brasil 

de Bolsonaro e dos bolsonaristas, o “inimigo” escolhido pelo 

projeto necropolítico que eles tentam implantar, continua sendo o 

comunista, a educação sexual, o “humanismo não religioso”. 

Agregam como novos inimigos as minorias políticas: pobres, 

negros, indígenas, pessoas que não estão conformes com a 

heteronormatividade etc. Essas pessoas sofrem tortura 

psicológica e humilhação cotidianas, muitas são mortas pelas 

forças do Estado e pelas milícias que apoiam o presidente. A 

política do medo e do ódio está instalada e é o lastro que usam 



 

222 
 

para a manipulação da sociedade, o que é feito por meio de falas 

do próprio presidente, sem amparo nos fatos e na ciência, e com 

discursos de pós-verdade.  

 

UM JEITO DE SER NA ACP: UMA POSIÇÃO ÉTICO-

POLÍTICA 

 

Rogers alicerçou a Terapia Centrada no Cliente e a 

Abordagem Centrada na Pessoa - ACP na compreensão de que o 

ser humano deve ser tratado com respeito radical por sua 

dignidade, autonomia, diferença e integridade. Sua ética nos é 

apresentada como algo vivo, expressa em valores e atitudes. Na 

perspectiva da Abordagem, assim como deveria ser na perspectiva 

de todos aqueles que defendem a vida, não é possível tratar o ser 

humano de modo utilitário, como uma marionete que se deve 

submeter às intenções, às decisões e às opiniões emanadas de 

alguém ou de um projeto político que escolhe a violência e a morte 

como instrumentos de manipulação da opinião e das políticas 

públicas, tal qual acontece no projeto político do governo 

bolsonarista.  

Se a relação com o outro na sua diferença radical convoca ao 

diálogo, não é demais enfatizar que essa ética não é compatível 

com qualquer manipulação, com o autoritarismo e com o 

totalitarismo, seja na dimensão individual, seja nas dimensões 

comunitária e social. 

O outro, na sua diferença, quer que eu me abra para ser 

transformado pela sua experiência, que não é o mesmo que 

opinião, ainda que possa haver uma experiência que inclua 

opinião. O outro que me desestabiliza, quer que eu seja presença 
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num diálogo que pode acontecer de modo harmônico ou 

conflitivo. O conflito é um lado da intersubjetividade que pode 

oferecer desdobramentos construtivos para as pessoas ou para os 

grupos envolvidos na relação, se estiverem disponíveis para se 

abrir e se entregar ao inesperado que pode surgir. 

A ética da ACP nos convoca e nos oferece fundamentos 

sólidos para ancoragem de atitudes, escolhas e comportamentos 

favoráveis à expansão da vida, em todas as suas formas, para 

refletirmos e avaliarmos sobre a realidade do mundo em que 

vivemos. Também para nos posicionarmos contra as injustiças, 

manipulações e descasos para com a vida e para com os 

desfavorecidos. Para nos posicionarmos contra as mortes 

evitáveis que estão acontecendo em vários países e, 

particularmente no Brasil. 

Entendemos que fugir do diálogo, ignorar situações reais, 

silenciar, não exercer a liberdade de escolher o lado que mantenha 

a vida e a dignidade para todos não isenta de responsabilidade 

quem assim age. É imperativo assumir um lado quando vidas estão 

sendo dizimadas. 

 

SUPERAÇÃO DE UM PARADIGMA INDIVIDUALIZANTE 

DAS ATITUDES FACILITADORAS 

 

Reiteramos que a ACP é norteada por premissas que 

culminam numa ética pautada na utopia de uma sociedade 

democrática, participativa e respeitosa no que se refere à vida, à 

saúde, às relações genuínas, à liberdade, à plenitude humana, à 

criatividade e ao pensamento crítico. Desse modo, percebemos 

que esta abordagem se posiciona contrária às visões dogmáticas e 
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conservadoras, mostrando-se avessa a todo tipo de regime 

totalitário e socialmente injusto. Nesse sentido, é importante 

lembrar que na obra Sobre o Poder Pessoal, Rogers (1978) traz 

significativas reflexões relacionadas à questão política, discutindo 

a relação poder x opressão e expressa, entre outras coisas, uma 

afinidade com o pensamento de Paulo Freire, educador brasileiro 

comprometido com a educação crítica e libertadora. 

Ademais, destacamos que na obra A Pessoa como Centro 

(ROGERS, 1977), onde, ao buscar definir a pessoa emergente ou do 

futuro, Rogers, partindo de sua própria realidade social, tecia 

críticas veementes ao tradicionalismo, ao conservadorismo, ao 

charlatanismo psicológico, à ciência dogmática, ao totalitarismo e 

ao regime militar, cuja força é reconhecida como a autoridade 

suprema e a política era utilizada para o controle do povo. Rogers 

segue fazendo críticas à política externa do seu país, que segundo 

ele, estava a caminho do totalitarismo ao colocar a palavra paz 

como sinônimo de guerra e a expressão Lei e Ordem como 

sinônimo de repressão, dominando a crença de que o poder faz a 

justiça, sem respeito aos direitos humanos. Cenário que se 

sustentava em bases contraditórias, pois defendia a meta 

diplomática em prol da paz, na fomentação de guerras.  

Ainda nesse contexto de reflexão e crítica, evidenciava como 

instituições em decadência, a igreja, a família, a escola, a economia 

de seu país, que se tornaram incapazes de cuidar da saúde do seu 

povo, e não havia a preocupação de reduzir a pobreza. Colocava 

como decadente a sua própria cultura, denunciando a alienação 

cultural da juventude e o uso da violência para atingir qualquer 

fim. Além disso, observava nos governos, os altos cargos 



 

225 
 

administrativos representados por homens ricos, onde o homem 

comum não tinha representantes sensíveis e solidários.   

Diante, desse quadro, Rogers defende a necessidade de 

transformação dessa realidade propondo que o psicólogo deveria 

livrar-se do seu espírito conservador, trabalhar criativamente com 

outros profissionais, contribuir para a melhoria da comunicação, 

na perspectiva de uma revolução não-violenta, de amenizar a dor 

das vítimas do que ele denominava velho sistema.  

Assim, apostava no surgimento de uma nova forma de 

consciência, uma nova pessoa, a “pessoa do futuro”, cuja 

emergência incipiente ele já percebia. Essas pessoas expressavam 

um forte desejo de autenticidade; rejeitavam a cultura hipócrita; 

enfatizavam a comunicação verdadeira e completa e não falsa e 

impessoal; preferiam ser francas a levar uma vida dupla e secreta, 

aprendendo a lidar com conflitos. Vivenciavam antipatia pelo 

tradicionalismo das instituições; organizavam-se sob novas 

formas de família e acreditavam que os valores sociais e morais do 

passado haviam se esvaziado.  

Mas, apesar de Rogers desenvolver sérias críticas aos 

princípios anti-humanísticos, percebemos que, ainda hoje, 

existem algumas incompreensões teórico-conceituais, 

principalmente no que tange à ética da ACP e aos 

pressupostos relacionados às atitudes facilitadoras e aos 

contextos relacionais para onde elas foram enfatizadas: 

compreensão empática, aceitação incondicional e autenticidade. A 

nosso ver, tais atitudes podem ser compreendidas de maneira 

problemática. Algumas vezes os limites entre o público/coletivo e 

o privado/individual se confundem. No contexto da psicoterapia, 

por exemplo, acolhemos as diversas experiências do cliente, 
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enquanto em alguns contextos coletivos, inclusive de grupos 

virtuais, é importante o nosso posicionamento claro para 

compartilhar as nossas reflexões, levando-se em conta as 

dimensões políticas, sociais e culturais. Entendemos que essa 

perspectiva facilitadora é viável em situações relacionais em que 

a dimensão do encontro (Eu-Tu) se faz presente.  Nesse sentido, 

lembramos que o contexto relacional, tal como descrito, 

pressupõe o diálogo e a escuta, com condição que exige abertura 

de ambas as partes envolvidas.  

Percebemos que, no âmbito das relações cotidianas, nem 

sempre é possível a vivência dialógica, pois a linguagem, a 

verbalização ou o blá-blá-blá podem camuflar e descaracterizar a 

relação dialógica genuína. Observamos ainda que no âmbito das 

relações cotidianas as condições facilitadoras esbarram em 

obstáculos geralmente presentes em ambientes que não estejam 

protegidos de ameaças à integridade do eu, o que tende a suscitar 

atitudes defensivas nos sujeitos. 

No espaço público, onde o sujeito não tenha o papel 

profissional a desempenhar, as atitudes de empatia, congruência 

e aceitação incondicional se apresentam impregnadas das 

possiblidades e limites das vivências pessoais de cada um, o que 

torna mais improvável o diálogo e as transformações entre os 

sujeitos. Por exemplo, fora do espaço terapêutico e educativo, 

compreendemos que é impossível facilitar processos entre 

pessoas e grupos quando suas visões de mundo divergem do 

princípio humanístico de acolhimento à diversidade da vida nas 

suas variadas formas de expressão, como, etnia, gênero, 

identidade e orientação sexual, diferentes credos, estilos de vida. 
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Em situações em que os direitos humanos não são 

considerados, fica inviável o exercício da empatia e da aceitação 

incondicional uma vez que os princípios da ACP se encontram 

ultrajados. Torna-se impossível empatizar e aceitar 

incondicionalmente as pessoas quando suas ideias e visões de 

mundo vão de encontro aos princípios humanísticos que têm em 

suas bases a ênfase na formatividade, na atualização, nas 

tendências ao crescimento, na expansão e manutenção da vida.   

Outro aspecto a refletir é com relação à questão da 

congruência, pois podemos pensar na congruência como uma 

questão pessoal e a congruência relativa ao pensamento 

humanista da ACP. Assim, entendemos que no sentido pessoal a 

congruência de um sujeito pode se expressar de forma distanciada 

de princípios humanistas da ACP. Entretanto, a congruência de um 

humanista dessa Abordagem requer que o Eu e a experiência deste 

sujeito estejam em consonância (acordo) com os valores que 

fundamentam a ACP. Expressa uma grande incongruência 

defender ideias e visões de mundo que aviltem os referidos 

princípios. 

 

CONCLUSÃO 

 

A filósofa Hannah Arendt (1999), ao relatar sobre a 

banalidade do mal, no seu livro Eichmann em Jerusalém, põe 

holofotes sobre como qualquer um de nós é capaz de se comportar 

quando perde a capacidade de pensar e de avaliar antes de agir, 

quando perde a capacidade de exercer a liberdade de escolha, 

cometendo ações que atentam contra a dignidade da vida humana, 

por ação ou por omissão.  
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Somos seres em transformação permanente, podemos e 

devemos, responsavelmente, nos insurgir contra o autoritarismo, 

a desumanização, a eliminação dos diferentes, a padronização. 

Tais formas de consideração pelo ser humano não coadunam com 

os princípios da Abordagem e, por isso, nosso interesse em 

convidar a todas e todos a nos colocarmos congruentes com o 

ideal da ACP e nos posicionarmos como mais uma voz que se 

levanta para alertar e denunciar os grandes prejuízos que essas 

formas de governo impõem a toda uma população. 

Nosso convite é para nos mantermos em diálogo crítico e 

engajamento ativo contra qualquer forma de autoritarismo que 

defenda a morte e não considere a pessoa como merecedora de 

condições dignas de existência. Assim, olhando para a coragem de 

Rogers que, ao longo de sua vida, foi capaz de buscar o diálogo 

sem deixar de se posicionar criticamente diante de situações de 

opressão em seu país, também nós poderemos continuar e ampliar 

esse “jeito de ser” de nossa abordagem, defendendo sua ética de 

consideração pela pessoa.  
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ARTE RESISTÊNCIA – QUARTO ATO 
De A à Z 

  
Que bom que acabou de chegar. 
Preste muita atenção, 
Pois agora irei falar 
Uma lista de A à Z do que pode te matar. 
  
A é um Anti-vacina, é sério vai se vacinar. 
  
B é “Bala perdida” a qual pode te acertar, 
Principalmente se em uma favela morar. 
  
C é Corte de verba, afinal o que é público 
Precisa dela para funcionar. 
  
D é Ditadura, dela não quero nem lembrar. 
  
E é Estupidez, que com sua mente vai acabar. 
  
F é Ficar calado em meio à injustiça sem se revoltar. 
  
G é o Genocídio que estamos a vivenciar. 
  
H é Homofobia, infelizmente essa pode matar. 
  
I é Ignorância, devemos muito cuidado levar 
Para com ela não se contaminar. 
  
J é Jair Bolsonaro. É sério, quando ele vai parar? 
  
K são quilômetros por hora, 
se tem muitos não conseguimos frear. 
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L é Levar um golpe militar, lute pra isso evitar. 
  
M é Machismo, ele já vi muitas matar. 
  
N é Narcisismo, não vá como ele terminar. 
  
O é Ódio algo que precisamos anular. 
  
P é Poluição, da terra, da água e do ar 
Ou o Preço alto que nada nos deixa comprar. 
  
Q é Querer sempre mais. 
Será realmente esse o melhor jeito de pensar? 
  
R é Racismo. Tenho mesmo que falar? 
  
S é Seu voto que pode com o país acabar. 
  
T é a Terra a desmoronar, que pode acabar 
Com casas de quem não tem dinheiro pra pagar. 
  
U é Usura, que é o dinheiro a mais 
que o capital nos faz gastar. 
 
V é Violência policial. Há muito tempo vemos ela atuar. 
  
X é Xenofobia. Por causa dela 
fizeram um muro levantar. 
  
W é War que em inglês é guerrear. 
Devemos mesmo pelos ricos nos sacrificar? 
  
Y é Yesterday, ontem, do qual devemos lembrar 
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Para que um erro de passado não consiga voltar. 
  
Z é Zoeira que bullyng pode se tornar. 
  
Fui de A à Z falando o que vai te matar 
Com tudo isso, que tal pensar: 
O que no mundo podemos melhorar. 
  

(Vinícius de Oliveira Duarte – 13 anos – 01/07/21) 
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ARTE RESISTÊNCIA – QUINTO ATO 

MULHERES QUE ESPERANÇAM 

 

Anne Nimrichter Oliveira 
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CAPÍTULO 9 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS: UM 

ENSAIO SOBRE FORMAS DE IN(EX)CLUSÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO PERÍODO PANDÊMICO 

 

Wendy Lustosa Amorim 

Douglas Pinheiro Amaranes 

Maria Karuline de Sousa Lima 

 

 

 

 

Em março de 2020 foi decretada a pandemia do 

coronavírus pela Organização Mundial de Saúde. Desde então, as 

formas de viver e organizar socialmente necessitaram de 

adaptações em caráter de urgência, para que mesmo diante de 

uma pandemia mundial, as instituições que compõem o sistema e 

o modo de vida capitalista não precisassem parar. No Brasil, as 

medidas de isolamento social, mesmo que comprovadamente 

eficientes para barrar a transmissão do vírus, não foram bem 

operacionalizadas por diversos aspectos que envolveram gestão e 

conflitos de interesses políticos, acarretando em consequências 

ainda mais devastadoras para a população (BERTONI, 2021). 

 Todo o cenário pandêmico brasileiro, serviu como uma lupa 

que maximizou as desigualdades e crises já existentes. Dentre o 

leque de crises que vêm sendo enfrentadas, aponta-se na 

educação, principalmente, a crise na educação inclusiva. Ainda que 

a realidade brasileira conte com uma massiva política de educação 

especial em termos de leis e propostas, a prática dessas políticas 
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e a ampliação são os principais entraves para o avanço da inclusão 

nos espaços. Ainda em 2020 foi publicada o que seria a nova 

Política Nacional de Educação Especial (PNEE) pelo Decreto 

10.502/20 que previa Escolas Especiais voltadas apenas para o 

público-alvo da política (IACONO E PARADA, 2020; MORAIS E 

MARTINS, 2021). 

 Seriam escolas que fariam oposição direta ao Paradigma 

Social da Inclusão, que tanto luta-se para ser ampliado, nele, como 

aponta Mendes (2006),  o melhor caminho é a inclusão de todes os 

alunos em suas diversidades funcionais. Graças à pressão e 

organização dos movimentos sociais, famílias e conselhos 

profissionais, a PNEE foi revogada e tamanho retrocesso impedido, 

seguindo no horizonte do paradigma social da inclusão. 

 Para tal, sem sombras de dúvidas, o ano de 2020 tomou 

proporções atípicas, um período que perdura no ano seguinte com 

centenas de milhares de mortes, modificando abruptamente a 

vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Em frente a tantas 

demandas que sujeitos em uma sociedade necessitam, a 

Psicologia vem colaborando não somente com promoção de saúde 

mental, mas também como dando arcabouço para tomadas de 

estratégias de enfrentamento à mais variadas situações, a isso, 

elencaram a mesma com o campo da educação e inclusão com o 

ponto de vista da  produção científica, visando facilitar práticas de 

intervenção variadas nos mais diversos campos da comunidade, 

de modo geral, tensionando e dando visibilidade a vida e a 

inclusão das pessoas com diferenças funcionais. 42 

                                                             
42 Diferença Funcional - terminologia tensionada pelo coletivo Mulheres e homens com 
Diferença Funcional no Fórum de Vida Independente, que ocorreu  na Espanha em 2005 em 

contraste a nomenclatura “pessoas com deficiência" (ROMAÑACH e LOBATO, 2005). 
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 Ressalta-se a escolha do termo Educação Especial por 

entender que a Educação Inclusiva requer a construção de um 

novo paradigma acerca dos processos de ensino e aprendizagem 

e do olhar para as diversidades funcionais, o que ainda está no 

porvir das agendas dos grandes eixos das Políticas e das Ciências. 

Nesse sentido, este ensaio busca realizar uma análise do 

panorama da educação especial no Brasil no contexto da 

pandemia do coronavírus, dialogando com o que vem sendo 

publicado acerca da educação para pessoas com deficiências e 

sobre os pareceres que embasaram a Resolução CNE/CP Nº 2, de 

10 de Dezembro de 2020 que estabeleceu as diretrizes para o 

retorno e organização das aulas e atividade pedagógicas nesse 

período. O ensino remoto emergencial está organizado de tal 

forma que inclua as diferentes especificidades dos alunos neste 

período? Qual a perspectiva de inclusão lançada nos documentos 

oficiais acerca da educação no período remoto? E quais são os 

pilares sociais que a sustentam?  

 Diante momentos de muita vulnerabilidade, onde o poder 

de articulação social encontra-se limitado, debates, análises e 

discussões acerca da realidade encontrada propõem mudanças 

para o futuro, a fala de Oliveira (2020), impacta pela vivência 

enquanto mulher deficiente: 

 

Compartilho a mesma ideia dos meus colegas 
com deficiência: em especial aquelas pessoas 
que vivem com algum tipo de deficiência que 

limita fortemente as condições de mobilidade 
ou cria alto grau de dependência. Realmente 
estamos habituados a uma vida com muitos 
limites para nossos movimentos. Seja para sair 
fisicamente, seja para conviver socialmente. 



 

240 
 

São dificuldades que muitas vezes nos trazem 
uma sensação grande de solidão. Um 
sentimento que não se resolve com uma 
chamada por vídeo. Isso porque a maioria de 
vocês, sem deficiência, experimenta uma 
realidade com prazo. Por mais que ainda não 
saibamos quando essa pandemia vai acabar, 
vocês têm a esperança de um amanhã onde 

tudo voltará ao normal. Porém, a normalidade 
de vocês, como sempre, permanece 
inacessível para nós. (OLIVEIRA, 2020, grifo da 
autora). 

  

A construção de uma sociedade anticapacitista, onde o mundo seja 

acessível à todes e as diferenças entre corpos e formas de vida 

possam ser respeitadas e reforçadas são discutidas pelos autores 

trazides para embasar o referencial teórico deste ensaio.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Faz-se pertinente contextualizar sobre que tipo de visão da 

deficiência e da sociedade este ensaio se baliza, visto que, como 

aponta Araújo (2017) no decorrer da história corpos que não 

correspondiam à norma social adotada como o normal, foram 

imbuídos de diferentes significados e tratamentos, aqui a 

perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural é a norteadora do 

olhar para deficiência, sujeito e sociedade. 

Na perspectiva da Defectología soviética de de Lev 

Vygotsky, as deficiências são encaradas no viés das compensações 

onde, as deficiências originam estímulos para a formação da 

compensação ou superação e o desenvolvimento se dá nos 
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entrelaçamentos com o ambiente (DE FARIA; DE CAMARGO; 

VENÂNCIO, 2020).  

Vygotsky elencou sobre as deficiências e seu caráter social 

e não biológico. De forma que o sistema econômico vigente é um 

grande vetor nas relações interpessoais e baliza fortemente como 

essas relações se dão. De forma que o sistema capitalista exige um 

trabalhador cada vez mais pronto a servir de mão de obra e gerar 

mais lucro, o perfeito e em antítese a isso surge o defeito, a 

deficiência, para designar tudo que não contemple a demanda que 

o capitalismo exige (KRANZ; CAMPOS, 2020; FIRBIDA, 2013). 

Vygotsky (1997) apontava para a construção de uma nova 

sociedade onde as deficiências seriam encaradas como diferenças, 

fontes de potência e força em todes sujeitos. As particularidades 

de cada deficiência e sua via de desenvolvimento, através das 

compensações podem ser superadas, desde que sejam oferecidas 

possibilidades para tal, no ambiente e sociedade.  

Para Van Der Veer e Valsiner (2009), a aprendizagem 

conceituada por Vygotsky, ocorre por meio de mediação, onde a 

interação do indivíduo com o meio em uma relação dialética, 

propõe esse desenvolvimento e aquisição de novos saberes e 

habilidades. Assim sendo possível, através de recursos e meios 

diversos, instigar o alcance a novos saberes por todos os 

indivíduos, apenas encontrando sua forma própria de 

relacionamento com a aprendizagem e associação de novas 

informações, aspectos que dependem da relação do mesmo com o 

ambiente, com os pares, com as emoções e afetividade. 

Nesse sentido, Hammel, Dos Santos e Hiyahara (2021) 

discutem as metodologias para o aprendizado, retomam a 

importância da mediação e reiteram que o professor está neste 
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papel de mediador entre o aluno e o novo, como também todes 

atores envolvidos na escola. Assim sendo que as diversas formas 

de aprender precisam ser exploradas, para que as múltiplas formas 

de existir dos alunos sejam contempladas. O ensino e a 

aprendizagem não são homogêneos, são múltiplos, assim como as 

formas de percepção de si enquanto sujeitos, explorarem e 

vivenciarem o mundo. 

Após este aspecto esclarecido, o tipo de educação e 

escolarização a qual contempla essa visão vai diretamente ao 

encontro do citado Paradigma Social da Inclusão que, segundo 

Mendes (2006) refere-se a concepção de deficiência como assunto 

respectivo à sociedade, às políticas e não de cunho biomédico e 

terapêutico, diz respeito a tirar a deficiência do campo do pessoal, 

onde sujeito é responsável por seu próprio sucesso e os cuidados 

à família e realoca esse olhar como questão social e comunitária, 

pois uma sociedade inclusiva é de interesse de todes, para que o 

desenvolvimento e a aprendizagem sejam coletivos e de 

responsabilidade coletiva. 

Santiago (2018) em sua dissertação complementa sobre as 

Políticas Públicas que visam a inclusão e salienta como o Brasil é 

potente em termos de leis quanto ao tema, entende-se que desde 

a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 iniciou-se uma 

reforma no sistema educacional onde o objetivo era 

operacionalizar os relatos da mesma. Em 1994 o Brasil participa e 

se compromete na Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais em Salamanca, e reafirma o compromisso de 

garantir educação a crianças, jovens e adultos com necessidades 

educacionais distintas no sistema regular de educação. Nos anos 

seguintes, decretos de leis que visavam a ampliação e segurança 
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dos direitos de pessoas com diferenças funcionais foram 

promulgados e as lutas sociais e a militância das pessoas com 

deficiência seguiu no norteada em assegurar que esses direitos 

fossem efetivados e ampliados, com a participação dos mesmos.  

A Educação Especial no Brasil, é marcada por contradições 

entre supostos avanços em termos legais e muitas dificuldades 

quando se leva em consideração aspectos arquitetônicos, 

comunicacionais, sociais, instrumentais, programáticos, 

atitudinais e metodológicos, que Sassaki (2009) elencou como os 

pilares da acessibilidade e metas a serem superadas para se ter a 

inclusão como imperativo, especialmente na educação. 

Referente a acessibilidade, Campbell (2016), baseado na 

Lei Brasileira de Inclusão n° 13.146/2016 que aponta ainda a 

acessibilidade digital como um direito, direito este que se fez mais 

necessário e urgente com a pandemia do coronavírus e as 

reorganizações necessárias para enfrentamento e continuação 

dos processos educativos formais. Assim, para contemplar a 

discussão acerca da Inclusão Escolar em tempos de pandemia 

segue análise dos documentos que regulamentaram o retorno às 

aulas. 

 

O ENSINO ESPECIAL NO CONTEXTO PANDÊMICO: 

ANÁLISE DOS PARECERES QUE EMBASARAM A 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 10 DE DEZEMBRO DE 

2020.  

 

No dia 11 de Dezembro de 2020, após 9 meses do início 

das medidas de afastamento social adotadas em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação (MEC) 
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publica a resolução CNE/CP n°2 de 2020 elaborada pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), tal resolução teve como fim 

estabelecer diretrizes para serem implementadas a Lei nº 14.040, 

de 18 de agosto de 2020, que trata das normas de funcionamento 

de Escolas e estabelecimentos de ensino durante o estado de 

calamidade43 devido a pandemia da COVID- 19. Embasam a 

Resolução os seguintes pareceres elaborados pelo CNE: CNE/CP nº 

5, de 28 de abril de 2020; CNE/CP nº 9, de 8 de junho de 2020, e 

CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020; bem como no Parecer CNE/CP 

nº 19, de 8 de dezembro de 2020 (BRASIL, 2020). 

Tanto a resolução quanto os pareceres versaram sobre as 

orientações para retorno às aulas de forma presencial, não 

presencial e em modalidade remota, mesmo sem previsões ou 

prognósticos positivos sobre o fim ou controle da pandemia no 

Brasil, embasando-se em estudos internacionais feitos em países 

com sistemas de ensinos por muitas vezes completamente 

diferentes do sistema de ensino brasileiro e as particularidade 

econômicas, sociais e de enfrentamento e controle da pandemia 

que vão ao encontro, de forma a  colidirem com a forma que o 

Estado Brasileiro lidou e lida com a pandemia. Os pareceres aqui 

analisados foram elaborados em momentos distintos do cenário 

da pandemia no Brasil no ano de 2020 e até o momento em que 

este texto está sendo redigido nenhum novo parecer fora lançado 

(BRASIL, 2020). 

Não obstante como a Resolução aqui analisada e os 

pareceres que a embasam tratam de diretrizes para escolas 

regulares e diretrizes para o Ensino Especial, enfatizando que de 

acordo com a  Lei nº 7.853/89, a educação especial se caracteriza 

                                                             
43 Reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 
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como uma modalidade transversal a todos os níveis de ensino, 

sendo complementar a modalidade de ensino regular, desta 

forma, educação especial surge sobre um paradigma baseado nos 

direitos humanos para garantir o acesso de pessoas com 

diferenças funcionais à educação. Sendo assim buscou-se analisar 

quais e como foram elaboradas as diretrizes de ensino no estado 

de calamidade do coronavírus e os aspectos que tocam 

diretamente os alunos com diferenças funcionais e a educação 

especial (BRASIL, 2008, 2020; CAMARGO, 2017). 

Começando pelos pareceres CNE/CP  n°5/2020 e  CNE/CP 

nº 9/2020, que tratam da reorganização do calendário escolar e 

das atividades não presenciais que podem servir de complemento 

a cargas horárias mínimas exigidas para o período da pandemia, 

avaliam que os principais desafios para a reorganização do 

calendário escolar seriam: Como garantir padrões básicos de 

qualidade; como atender as competências e objetivos da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ano de 2020; como 

garantir padrões de qualidades aos alunos matriculados ao regime 

de especiais que compreendem atividades não presenciais com 

mediação ou não de tecnologia de informações e comunicação e 

por último como mobilizar e orientar professores e diretores para 

atividades educacionais e pedagógicas remota? (BRASIL, 2020a; 

BRASIL, 2020b). 

Avaliaram também que as suspensões das atividades 

escolares acarretariam na dificuldade de reposição de forma 

presencial da integralidade das atividades suspensas nos anos 

seguintes; um possível retrocesso educacional e de aprendizagem 

aos alunos que não estiverem tendo atividades; estresse familiar 
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em famílias de baixa renda e aumento da violência doméstica e o 

aumento da evasão escolar (BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

Dentro da avaliação no subitem 2.13, que se refere a 

avaliação feita sobre as particularidades do Ensino Especial, os 

pareceres apontam que deveria seguir-se as mesmas 

recomendações na linha de atividades pedagógicas não 

presenciais, apontando para que as unidades de educação tanto 

do ensino básico quanto do superior, devem se atentar para que 

as atividades não presenciais, mediadas ou não, por tecnologia de 

comunicação e informação, sejam acessíveis a pessoas com 

deficiências (PCDs) e planejadas pensando na acessibilidade 

(BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

Também confere ao professor do atendimento educacional 

especializado (AEE) a tarefa de se articular com professores do AEE 

de articular junto com as famílias dos alunos que possuem 

acompanhamento do AEE para a realização e organização das 

atividades a serem realizadas, também é conferido ao professor 

do atendimento especializado a articulação com a equipe da 

escola para a adequação das atividades dos demais professores 

com o foco de serem acessíveis a todes e dar suporte no 

planejamento de planos individualizados para alunos com 

deficiência (BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

Dessa forma o parecer afirmar seguir a LDB e buscará 

garantir o acesso à educação de pessoas com diferenças 

funcionais mesmo no período pandêmico, mesmo, não 

aprofundando se nas especificidades e nas discussões que o 

próprio parecer aponta como dificultadores para o acesso não só 

de pessoas com deficiência que se trata do acesso a tecnologias 

mediadoras das atividades não presenciais, baseando-se em uma 
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visão na qual o maior prejuízo seria o atraso do calendário e não 

necessariamente a inclusão desses alunos nas atividades remotas 

(BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

Também atribui-se ao professor regente do AEE a missão 

que deveria ser da escola, família e aluno dos planos de inclusão e 

de planejamento pedagógico, tais sobrecargas já eram indicadas 

em trabalhos anteriores à pandemia que avaliam os efeitos do AEE 

e as formas pela quais são implantadas e incentivadas, desde 

desvalorização dos profissionais, falta de recursos materiais, falta 

de interação e cooperação entre os atores educacionais do Ensino 

Regular e do Ensino Especial acarretando nos desafios tanto de 

organização e de atribuições de funções (POLETI, 2017; ARARUNA, 

2018; BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

Desta forma o Conselho Nacional de Educação ao não se 

aprofundar e debater os desafios do regime ensino voltado para a 

inclusão de pessoas com deficiência aparenta ignorar as 

dificuldades que já eram debatidas anteriormente a pandemia 

sobre a inclusão de pessoas com diferença funcional nas unidades 

de ensino e o acesso à educação, ao avaliar que somente a 

determinação de atividades não presenciais também serviram 

para pessoas com deficiência o CNE, já dá indício de um postura 

não tão acolhedora frente a este público, o que se demonstrará de 

forma mais contundente no Parecer CNE/CP N°11/2020 que será 

analisado a seguir (POLETI,2017; ARARUNA, 2018; BRASIL, 2020a; 

BRASIL, 2020b). 

O parecer CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020, que a 

posteriori teve o seu item 18 reexaminado por de uma forma 

escancarada segregador e discriminatório com pessoas com 

diferenças funcionais, um show institucional de capacitismo, o 
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capacitismo como estrutura enraizada nas carcaças do que hoje é 

o atual Conselho Nacional de Educação e o MEC no governo do 

genocida, Jair Messias Bolsonaro. 

O item 8 do referido parecer, versa sobre as orientações 

para os atendimentos ao público da educação especial, sobre o 

AEE segue as mesmas recomendações que já foram tensionadas 

acima, por isso, focaremos no subitem 8.1 qual recomenda que os 

alunos com deficiências devem ser privados de interações 

presenciais, o que seria aceitável, para a crise sanitária que 

vivemos, caso fosse a recomendação de não volta as aulas tanto 

de alunos PCDs quanto de aluno não PCDs, porém, a 

recomendação além de ser única e exclusiva para pessoas com 

diferenças funcionais, se baseia em "questões", estereótipos e 

olhando para para possíveis limitações. Para exemplificar melhor 

esses estereótipos, segue algumas “questões” consideradas no 

devido parecer: 

 

 [...] Os alunos com deficiência intelectual 
podem apresentar dificuldades em 
atendimento de regras sobre as 
recomendações de higiene e cuidados gerais 

para evitar contágio; Os estudantes com 
autismo têm dificuldades nas rotinas e de 
obediência de regras, tocam sempre olhos e 
boca, além de exigirem acompanhamentos nas 
atividades de vida diária; [...] (BRASIL, 2020c). 

  

 Várias instituições, órgãos e entidades que pensam, 

pesquisam e produzem práticas sobre educação e educação 

inclusiva e de apoio a pessoas com diferenças funcionais 

manifestaram repúdio, como é o caso da Associação Nacional de 
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Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), por meio do 

Grupo de Trabalho Educação Especial (GT 15) e a Associação 

Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial (ABPEE), que 

denunciaram tanto o capacitismo que é presente no texto do 

referido parecer, tanto da forma como foi elaborado de forma 

unilateral e sem diálogo com núcleos de  pesquisa sobre educação 

especial, como também, apontam as incoerências nos argumentos 

utilizados pelo CNE para justificar a volta as aulas de aluno sem 

deficiência mesmo em meio a uma crise sanitária sem precedentes 

e esses mesmos argumentos não munirem políticas e diretrizes 

mais arrojadas e inclusivas para pessoas com deficiência (BRASIL, 

2020c; ANPED, 2020). 

Após a repercussão e toda uma pressão dessas entidades, 

o CNE, homologa o parecer de forma parcial retirando os itens 

criticados e aprovou no dia 9 de outubro de 2020, quatro meses 

após o parecer CNE/CP N°11/2020 o parecer CNE/CP n°16/2020, 

que se trata de um reexame do item 8, aqui já apresentado, tal 

reexame evoca a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, para fazer uma meia culpa e apontar a orientação de volta 

às aulas em tempo igual para alunos PCDs e não PCDs, com a 

especificidade de que as escolas e os sistema de ensino sejam 

responsáveis para propiciar uma estrutura propicia a inclusão 

desses alunos (BRASIL, 2020d). 

É visível em todos os pareceres aqui analisados e que 

serviram de base para as diretrizes para o retorno das aulas 

presenciais ou não, tratam e olham para o aluno com deficiência 

como um “fardo” para o sistema de ensino regular e que 

aparentemente tentou-se de maneira sorrateira utilizar do 
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momento atual para “livrar” as escolas de tal fardo, uma postura 

de higiene social, excludente e capacitista, que ficou bem claro no 

Parecer CNE/CP n°11/2020, que se não fosse por pressão externa 

seria homologado em sua integralidade, segregando e excluindo 

pessoas com diferenças funcionais, semelhante o que era 

proposto pelo Decreto 10.502/20 e a criação de escolas 

“exclusivas” para alunos com deficiência (ANPED, 2020; BRASIL, 

2020b, BRASIL, 2020c e BRASIL, 2020d). 

 

ALUNOS COM DIFERENÇAS FUNCIONAIS E ENSINO NO 

REMOTO EMERGENCIAL 

 

Diante da nova realidade social a nível mundial em 

decorrência da pandemia da Covid-19, o isolamento social foi 

tomado como medida, sem dúvidas tomando proporções maiores 

e significativas na vida de muitos que se encontram em uma 

conjuntura de múltiplas adversidades, de forma específica na das 

pessoas com diferenças funcionais.  

Quanto a isto, a emergência em que se deu o ensino remoto 

disparou vários desafios. O modelo de ensino mediado 

exclusivamente por tecnologias, veio em parte, para suprir a 

lacuna causada pelo isolamento social e fazer com o que os 

processos de ensino não fossem interrompidos. Entretanto, diante 

de um contexto pandêmico que envolve o político, o setor 

sanitário e o social de uma nação, a quem o ensino remoto inclui?  

Carvalhal, Oliveira e Ribeiro (2020) destacam: “Nas lentes 

colonialistas e colonizantes, fomos aprendendo, no nosso 

percurso formativo distante da realidade concreta, a olhar com as 

lentes dos nossos algozes, a não nos reconhecer parte das 
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subalternizadas e a crer na competição meritocracia.” O contexto 

de pandemia, acentuou uma característica muito reforçada no 

sistema capitalista, o individualismo, onde, em momentos de crise, 

o senso de comunidade pode se tornar ainda mais enfraquecido e 

os discursos respaldados por mitos como o da meritocracia são 

inflados.  

À vista disso, a falta de acessibilidade nos seus diversos 

pontos faz com o direito à educação não seja alcançado, é nesse 

sentido que De Freitas e Cabral (2020) apontam que: “A pandemia 

evidenciou a invisibilidade ao qual os alunos com deficiência são 

partícipes nas escolas, nos espaços escolares, ainda aquém de uma 

efetiva educação inclusiva”. Sem um debate aprofundado e as 

constantes lutas das militantes em prol dos direitos das pessoas 

com deficiências, os discursos meritocráticos validam essa 

exclusão. 

 Para Rodrigues e Santiago (2020), as disparidades escolares 

no Brasil são estruturais e cabe aos atores da escola como um todo, 

se atentarem para o cenário que está posto, pois não há 

neutralidade em suas práticas, que por si só se fazem atos 

políticos. Oliveira e Souza (2020) explicam que na perspectiva 

curricular, neste cenário, todos os envolvidos no processo 

educacional devem unir forças no sentido de pensar e de refletir 

estratégias adaptáveis a cada realidade, para que os impactos 

dessa crise sejam pelo menos atenuados, visto que se trata de uma 

estrutura social e não de aspectos isolados. 

É importante ressaltar que durante a pandemia, a privação 

quanto ao contato, interação e socialização que o ambiente 

escolar oferece foi abolido, sendo outro fator de impacto na vida 

das pessoas, em especial dos alunos com deficiências que muitas 
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vezes possuem na escola o único lugar de socialização que não o 

núcleo familiar. (HAMMEL; DOS SANTOS; HIYAHARA,2021). Nessa 

perspectiva, observa-se que a crise sanitária potencializa 

desigualdades que proliferam a falta de assistência e inclusão no 

ambiente de aprendizagem, para tal se tem: “Vivemos entre 

contradições políticas e econômicas, em meio a uma conjuntura 

globalizada adversa, agressiva e imensamente excludente” 

(COUTO, COUTO; CRUZ, 2020, P. 210). Assim, ressalta-se a 

importância de buscar perspectivas acerca da inclusão escolar de 

pessoas com diferenças funcionais e sua efetividade no contexto 

de pandemia, tendo clareza de que a escola precisa ser inclusiva a 

todes.  

Metade da população do país, não provém de recursos para 

manter o acesso à internet que porventura possibilita o acesso às 

aulas remotas, outro fator problemático, vai de encontro ao 

reforçador das vulnerabilidades sociais, em localidades das áreas 

urbanas e periféricas e zonas rurais. E por vezes, os familiares 

tendem a pedir apoio de vizinhos para se ter o acesso à internet. 

Sendo assim, com o gritante impacto na vida dos estudantes,  

evidenciando as disparidades em tempos de pandemia “As 

respostas à crise da COVID-19, que afetou 1,6 bilhão de 

estudantes, não deu atenção suficiente à inclusão de todos os 

estudantes.” (UNESCO; 2020, p. 15). 

Desta maneira, a priori, a pandemia vigente coloca em 

evidência a necessidade de se pensar em Políticas Públicas da 

educação, que favoreçam e forneçam ações pautadas na dignidade 

do sujeito em sua individualidade e subjetividade únicas, tendo 

sua identidade cultural preservada, com respeito sem a exclusão 
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de alunos com necessidades educacionais diferentes, pois todos 

detém do seu direito à educação (ARRUDA, 2020). 

Neste cenário, a educação em tempos de pandemia da 

Covid-19, passa a entender a tecnologia como um espaço de lutas, 

transformações, mas também de desigualdades (BARRETO E 

ROCHA, 2020). Assim, ressalta-se a importância de buscar 

perspectivas acerca da inclusão escolar de pessoas com diferenças 

funcionais e sua efetividade no contexto de pandemia, tendo 

clareza de que a escola precisa ser inclusiva a todes e não o aluno 

se adaptar a escola. Fica em aberto a reflexão sobre que realidade 

a educação enfrentará no pós-pandemia, tendo que de forma 

contínua trabalhar, desenvolver e intervir coletivamente, a fim 

combater as desigualdades que perpassam a existência das 

pessoas não correspondentes às expectativas do capitalismo. 

 

CONCLUSÃO  

  

Portanto, as discussões feitas neste ensaio, buscam não 

concluir ou encerrar os debates, o Brasil vive um momento de 

obscurantismo, negacionismo, coberto por uma nuvem verde, um 

verde militar e por vezes nefastas, que assolam diretamente a 

educação, mais especificamente no que tange às Instituições 

Federais regentes da educação, das escolas ou melhor dizendo, 

daqueles que lucram com a derrocada da educação no país e isso 

fica implícito entre as linhas e mais linhas, seja de decretos, 

pareceres, resoluções que apontam para retorno às aulas, em 

nome de uma produtividade, de um sistema onde a educação não 

pode parar, mas não deve continuar para todas, todos e todes, um 

sistema guiado pelo lucro, onde aqueles que possuem corpos que 
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não sejam vistos como lucrativos não merecem acesso ao que é 

seu por direito, nesse caso, a educação.  

 Na tentativa de no meio de milhares de óbitos aprovarem 

medidas tão excludentes e desumanizadoras de forma brutal, 

como os caso da “Nova PNNE” e do “Parecer CNE/CP n°11/2020”, 

onde buscam imputar para as pessoas com diferenças funcionais 

limitações e reduzí-los a estas limitações, na tentativa de os tornar 

menos humanos ou tão diferentes que não podem possuir acesso 

a uma educação de qualidade e inclusiva, os segregando do resto 

da sociedades.  

 Porém, em contra ponto ao verde militar, sempre existe e 

brota o verde esperança, verde esse que brota da memória e do 

legado dos que vieram antes e mostraram, provaram que sim é 

possivel um jeito de se pensar por fora da curva do que os algozes 

que vivem no verde militar pensam e tentam impor, sim é possível, 

um mundo onde pessoas com diferenças funcionais, não são 

podadas de sua autonomia e nem privadas de seus direitos e foi 

carregando esse verde esperança, que surgiram oposições que 

conseguiram evitar, por enquanto retrocessos como a Nova NNE e 

o Parecer CNE/CP n°11/2020, e que enquanto pairar a nuvem 

verde militar sempre brotem verdes esperanças naqueles que 

acreditam em um mundo justo e inclusivo para todos, menos para 

fascistas. 

Por último, porém, não menos importante, conclui-se que é 

necessário o alargamento dos presentes temas apresentados 

neste ensaio, novas pesquisas com diferentes métodos e 

longitudes para que possam fomentar as discussões e melhorar as 

Políticas de Inclusão de pessoas com diferenças funcionais 

especialmente no período de distanciamento social. Referências 
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CAPÍTULO 10 

ARTE E ACOLHIMENTO: MOVIMENTOS DO PESQUISAR COM 

MULHERES CEGAS E COM BAIXA VISÃO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 
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Este trabalho narra a (re)tomada de uma atividade de 

pesquisa e extensão, a Oficina de Experimentação Corporal com 

pessoas cegas e com baixa visão, no ano de 2020. A chegada da 

pandemia da covid 19 ao Brasil o colocou, em março de 2020, em 

estado de suspensão. Por um momento, ainda achávamos que logo 

retomaríamos nossas atividades. O correr do tempo e a fala de uma 

parceira de pesquisa, cega, nos advertiu de que a situação era 

outra: ficar em isolamento social, ela nos disse, era como perder 

de novo um mundo recém conquistado, o mundo de uma pessoa 

que ser orienta por outros sentidos que não o da visão. Wanda 
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Silva havia cegado recentemente, estava em processo de 

reabilitação e era integrante de nossa equipe de pesquisa. O tato 

passou a ser o sentido do contágio, da contaminação. Mas era 

justamente este o principal sentido que Wanda vinha aprendendo 

a usar. A fala de nossa companheira de equipe foi como um 

chamado apontando que precisávamos retomar nossos encontros 

de modo remoto, viritual, entendendo que tínhamos estabelecido 

relações de parceria e de confiança com as pessoas com quem 

pesquisávamos. Era preciso estarmos juntos e juntas, nos 

acolhermos, nos fortalecermos. Como fazer uma Oficina de Corpo 

por meio remoto? O texto narra as transformações deste trabalho 

na modalidade remota, apontando a importância da arte como 

disparador de conversas, afetos e laços possíveis nos tempos de 

pandemia. A Oficina foi realizada em todo o ano de 2020, por via 

remota, mobilizando afetos por meio de vídeos, filmes, livros 

acessíveis para pessoas cegas e com baixa visão. O trabalho 

tornou-se uma roda de conversa com mulheres de diferentes 

estados do Brasil, cegas e com baixa visão, seguindo o mesmo 

ethos dos trabalhos que temos realizado no campo da deficiência 

visual: a direção de pesquisarCOM as pessoas e não sobre as 

deficiências. O pesquisarCOM foi a base ética e metodológica da 

Oficina no ano de 2020, mobilizando e ativando as relações de 

confiança, sem temer os dissensos, nem as dores que nos 

acometeram com a pandemia da covid 19. 
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Mulher MOLE? 

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020, 12h33. 

 

 

Ainda me impressiono como uma palavra pode ter 

diferentes significados, com o passar do tempo, nas diferentes 

etapas da vida. Lembro de como a palavra "MUDANÇA" me 

assustava, quando era menina, e agora é uma das palavras que me 

impulsiona.  

Outra palavra que me faz refletir é "MULHER".  

No primeiro ano do ensino médio tive que fazer um 

trabalho para o dia 08 de março. Cheguei em casa e na primeira 

pesquisa encontrei um site dizendo que "MULHER" é uma variação 

do latim "MOLLIS" que significa "MOLE." 

Na época isso NÃO me causou estranhamento. Por muito 

tempo associei a figura feminina à emoção, fragilidade, submissão. 

Então, a palavra MOLE encaixava perfeitamente. 

Hoje, vejo o quanto a minha mãe é MOLE, porque mesmo 

com tudo que ela passa na vida, ela ainda consegue ser perfurada 

das mais lindas emoções. 

Percebo o quanto as mulheres, das minhas amadas 

reuniões de quinta, são MOLES, porque mesmo com as trajetórias 

e lutas individuais, elas não perdem a habilidade de se sensibilizar 

e de ser colo uma para as outras e para quem mais precisar. 

Enxergo o quanto eu sinto, o quanto sou afetada e afeto, o 

quanto o outro é cada vez mais parte de mim. 

Sim, SOU MOLE. Mole como mola que consegue voltar pro 

lugar. Mole como a força de todas as mulheres que me cercam. 

Moleza essa que nos dá potência única. 
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É mole, segundo Maria, como a haste fina, que qualquer 

brisa verga mas nenhuma espada corta. 

Mole emoção - e põe emoção - e muita razão. 

Mole para permear e ser permeada 

Mole altiva e resistente. 

Ainda me impressiono com os diferentes significados que 

damos às palavras. Se algum dia, para o patriarcado, MOLE  

representou fraqueza, 

RESSIGNIFICO e hoje digo: a MOLE-MULHER é o oposto 

disso.”  

(Ana Clara de Oliveira Peixoto, 2020, Pesquisa Perceber sem Ver) 

 

 

QUATRO, TRÊS, DOIS, UM, FELIZ ANO NOVO? 

 

 

Entre fogos, sorrisos e abraços, surge um novo ano e com 

ele inauguram-se novas portas possíveis para nós. Traçamos 

metas, fizemos planos, programamos viagens e para que tudo se 

concretizasse, tradicionalmente pulamos sete ondinhas, 

oferecemos boas novas ao mar e usamos branco. No entanto, a 

vida nova não veio. Ou melhor, não há como negar a sua existência, 

contudo não da maneira com a qual planejamos.  

A pandemia de 2020, causada pelo coronavírus, fez o 

mundo parar. Em questão de tempo, fomos nos dando conta da 

gravidade da situação em que nos encontrávamos. Até os 

primeiros meses do ano ainda pairava em nosso imaginário social 

uma possibilidade do vírus ser apenas passageiro. No entanto, 

logo se tornou perceptível que teríamos que nos adaptar a um 
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novo mundo, permeado por novos desafios que ultrapassavam o 

pessoal e nos atravessavam enquanto grupo. O mundo se tornou 

virtual, e era preciso estar junto pensando na adaptação de 

todos/as. Foi nesse caminho que tivemos que encontrar novos 

modos de fazer e estarCOM, entendendo acesso para além da 

logística, mas como forma de “aprofundar nossa humanidade e 

dignidade compartilhadas, aumentar a acessibilidade íntima um 

com o outro, e como uma oportunidade de fazer mais justiça e dar 

mais amor para o mundo.” (MINGUS, 2021). É pela via do amor, 

como diz bell hooks (2006), que vivemos em comunidade e 

andamos por um caminho semelhante.  

Nessa perspectiva, ao surgir a oportunidade de escrita, 

vagamos por uma infinidade de lugares na memória, entre idas e 

vindas. Encontramos novas maneiras de experimentar o corpo, 

com diferentes composições e relações com o mundo e com o 

outro. Ao pensar no processo de escrita deste relato, algumas 

questões ecoaram: por que não falar sobre os nossos incômodos e 

desconfortos? De que maneira retratar isso?  

Escrevemos este texto com muitas mãos. Mãos com 

diferentes marcas, experiências, modos de escrita. Diferenças que 

nos compõem como grupo e que criam possibilidades de um 

comum. Essa escrita acompanha o movimento de um grupo vivo 

em constantes transformações, onde se tecem múltiplas 

narrativas e formas de contá-las.   
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A RETOMADA 

 

Era dia 6 de março de 2020. Nossa primeira reunião 

presencial, na sala do 4º andar do Bloco N, no Campus do Gragoatá 

da UFF. Poucas pessoas estavam presentes, mas fomos 

conversando sobre o ano que iniciava e nossas primeiras pautas 

foram colocadas na roda: organizar o calendário das oficinas, 

pactuar leituras, rever o horário da nossa reunião e evitar nossos 

atrasos, que foram recorrentes no ano anterior. Mas na semana 

seguinte tudo mudou. Nosso mundo parou com a notícia do avanço 

da COVID-19 no Brasil. A Universidade suspendeu as aulas. Até 

então, tudo o que se sabia era que, para evitar o contágio, era 

necessário que ficássemos em casa. De início tínhamos a 

esperança de que dali a um mês voltaríamos, então, estávamos 

aguardando a volta da UFF e, consequentemente, das reuniões da 

pesquisa e das Oficinas. Enquanto isso, nos reuníamos 

virtualmente para conversar e discutir estratégias possíveis para 

dar continuidade ao nosso trabalho. Em um dado momento 

Wanda44, mulher cega, participante das oficinas e pesquisadora de 

nossa equipe, compartilhou conosco um sentimento:  

 

Depois de cinco anos de cegueira senti que o 
mundo estivesse desabado e tudo o que 
construí tivesse sido perdido. Sensação de 
vazio, me senti vazia e sem chão e não sabia 
mais o que ia acontecer na minha vida e foi 
quando começamos a ter a dimensão da 
pandemia. Todos achávamos que seria algo 

                                                             
44 Wanda Ferreira da Silva, mulher negra, com cegueira adquirida, 49 anos, estudante de 

Psicologia da UFF e coordenadora executiva do MBMC. 
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passageiro e quando percebi que não... lembrei 
da minha depressão. Eu tive que renovar as 
minhas energias e fiquei com medo de que 
acontecesse isso comigo novamente. Eu não 
poderia fazer meus cursos e ver as pessoas que 
eu gostaria (Wanda Ferreira da Silva, 
comunicação pessoal no grupo de pesquisa, 
2020).  

 

 A fala de Wanda, permeada de angústias, nos impactou. Era 

a fala de alguém que havia perdido um mundo, o da visão e que 

naquele momento, experimentava perder outro mundo, o que 

havia conquistado depois de cegueira. A intervenção dela tornou 

evidente para nosso grupo um sofrimento comum às pessoas com 

quem trabalhamos e pesquisamos nas oficinas. Essa partilha foi 

decisiva para nosso grupo de pesquisa - não podíamos adiar nosso 

retorno às Oficinas, entendendo a urgência de sustentarmos, com 

a pesquisa, um espaço de acolhimento com nossos parceiros e 

parceiras das Oficinas, pessoas com quem tecemos tantas histórias 

já há alguns anos45. Com essa decisão vieram os questionamentos 

e apontamentos que deram início aos nossos encontros online e 

que dão corpo a esse texto. 

Martelo batido. Vamos entrar em contato com nossos 

parceiros e parceiras através do nosso grupo de mensagens. A 

ideia era poder estar com eles/as à distância, tecendo redes de 

apoio em meio ao caos e, se fosse do desejo deles/as, elaborar 

outros modos de realizar as Oficinas. O que nos guiava neste 

                                                             
45 Muitos de nossos parceiros e parceiras estavam conosco desde quando as Oficinas 
aconteciam na Associação Fluminense de Amparo ao Cego. Em 2018, quando os encontros 

passaram a ser na UFF, novas pessoas se juntaram ao grupo. Nossas histórias se multiplicam 
a cada semana, bem como nossos laços que se estreitam. A rede de afetos que foi criada ao 

longo desses anos foi o que nos aproximou da decisão de contactá-los.  
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momento era o desejo de criar um espaço de acolhimento e de 

cuidado, sem o qual não há pesquisa. Uma vez que 

pesquisamosCOM46 (Moraes, 2010) as pessoas cegas e com baixa 

visão e não SOBRE a deficiência, entendemos que havia entre nós 

um mundo compartilhado, com nossas diferenças, nossas 

singularidades. Não é novidade para nós que pesquisar e cuidar 

são ações que se conjugam. PesquisarCOM e não sobre as pessoas 

com deficiência nos leva a afirmar que o conhecimento é prática 

situada, que envolve tecer laços, cultivar e nutrir relações. Deste 

modo, seguindo as pistas de uma ética feminista do cuidado, 

afirmamos que somos interdependentes47 e que cuidar de nossas 

relações é parte do pensar, do conhecer. Tomamos o cuidado não 

como uma exigência moral, mas antes, como uma questão 

ontológica. Somos ontologicamente interdependentes, logo, 

cuidar é  

 

tudo aquilo que fazemos para manter, continuar 
e reparar ‘nosso mundo’ para que possamos 
nele viver da melhor forma possível. Este 
mundo inclui nossos corpos, nós mesmos, e 
nosso ambiente, tudo aquilo que procuramos 
entrelaçar numa complexa rede sustentadora da 

vida. (Bellacasa, 2012, p. 198). 

                                                             
46 PesquisarCOM (Moraes, 2010) é uma direção de método de pesquisa que tem como eixo 

que afirma que pesquisar é uma prática compartilhada e não uma ação extrativista. Deste 
como, o outro com quem pesquisamos não é tomado como objeto de pesquisa ou como 

informante, mas como expert com quem partilhamos os problemas da pesquisa. Seguindo 
as pistas do Modelo Social da Deficiência, podemos afirmar que pesquisarCOM é uma 

direção emancipatória de pesquisa, já que no fazer da pesquisa está  a  afirmação da luta 
contra a opressão pela deficiência.   
47  Interdependência é um conceito importante na perspectiva feminista dos estudos da 

deficiência. Trata-se da radical afirmação de que nossa capacidade de agir depende das 
múltiplas conexões que estabelecemos entre humanos, coisas e animais. Toda agência é 

uma interagência.  



 

270 
 

Era esta a nossa direção ética para seguir com as Oficinas. 

Naquele momento pairavam em nós infinitas dúvidas: E agora? O 

que seria possível dentro das circunstâncias que estávamos todos 

vivendo? Como nos adaptaríamos ao que se apresentava? Como 

continuar nosso trabalho, até então de experimentação corporal, 

sensória, de forma remota? Seria possível estarCOM sem, 

necessariamente, estar fisicamente? EstarCOM remotamente, que 

sentido isso faz? Como? Quem gostaria de participar das Oficinas 

online? Destes, quem de fato poderia estar no grupo virtual? Quem 

poderia tocar esse trabalho? Qual plataforma usar? Respiramos 

uma, duas, três vezes. Vínhamos de um período presencial um 

pouco embaraçado, e algumas pessoas já não estavam mais tão 

presentes em nossa equipe como antes. A Universidade é intensa, 

e os caminhos para ela também, simbólicos ou literais. Isso nos 

leva à exaustão em alguns momentos, e foi preciso considerar essa 

sobrecarga para que fosse proveitoso o nosso trabalho. De nada 

adiantaria um acolhimento se não tivéssemos corpo para tal, se 

não nos acolhêssemos também. Respiramos quatro, cinco, seis 

vezes. Decidimos: Ellen, Ju, Wanda, Ana, Dai, Marcia48. Era possível. 

Conseguiríamos.  

Mensagens de convite e acolhimento foram enviadas. 

Nayara49 respondeu: “saudade de vocês meninas [...] que bom que 

vamos estar fazendo as oficinas online. Que chique, né? [...] Gostoso 

é pessoalmente, [..] mas achei bem legal, tá bom?, essa oficina aí 

online. Amei a ideia, meninas!”. Algumas das pessoas contactadas 

não puderam seguir adiante nos encontros online por razões 

                                                             
48 Ellen Viana, Juliana Cabral, Wanda Silva, Ana Clara Peixoto, Daiana Gaignoux, Marcia 

Moraes. 
49 Nayara Aparecida Santos Silva, mulher negra, com baixa visão adquirida, 28 anos, 

reabilitanda da AFAC e integrante do MBMC. 
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diversas: por não terem familiaridade com o celular, por 

dificuldades com a própria internet, por precisarem de ajudas que 

não tinham como acessar naquele momento. Com estas pessoas, 

conversamos por meio de chamadas telefônicas, criamos um canal 

de comunicação e nos colocamos disponíveis para o acolhimento. 

Não deixamos ninguém de fora, ainda que os laços tenham se dado 

de forma diferente. A partir desses contatos iniciais, formou-se um 

grupo de mulheres cegas e com baixa visão50 dispostas a dar 

continuidade aos encontros online: Célia, Luzia, Maria, Wanda e 

Nayara51. Enquanto isso, nós, da equipe da pesquisa, nos 

reuníamos todas as semanas para discutir as possibilidades desse 

encontro e tocar nossos estudos, na medida do possível. Nossas 

reuniões eram, para nós, ninho e abrigo. Precisávamos de força, 

amor e parceria para seguirmos adiante. Foi em 16 de abril de 

2020 que demos início a essa extensa jornada de Oficinas que se 

estendeu até 10 de dezembro de 2020, com muitos percalços e 

conquistas, mas não nos precipitemos. Voltemos um pouco. 

Inicialmente trabalhamos por áudios num aplicativo de 

troca de mensagens, mas em pouco tempo migramos para uma 

plataforma de videochamadas. Nesse novo-modo de estar nas 

Oficinas, a possibilidade de trabalhar com áudios inicialmente foi 

muito empolgante. Conversamos sobre o tempo que estávamos 

                                                             
50 Mulheres que não se reduzem à deficiência, são marcadas por diversas outras 
singularidades: étnicas, sociais, sexuais, profissionais e de faixa etária.  
51 Todas estas integrantes do grupo passaram pela reabilitação na Associação Fluminense 
de Amparo ao Cego (AFAC). Além de Nayara Santos e Wanda Silva, mencionadas 

anteriormente, o grupo era formado por: Célia Maria Lage de Andrade, mulher branca, baixa 
visão adquirida, 70 anos, bacharel em Direito pela UFF e integrante do Movimento Brasileiro 
de Mulheres Cegas e com Baixa Visão (MBMC); Luzia Ramos Gonçalves, mulher branca, baixa 

visão adquirida, 41 anos, coordenadora executiva de Comunicação do MBMC; Maria do 
Carmo Rodrigues Santana, mulher branca, baixa visão de nascença, 60 anos, dona de casa, 

atleta e estudante de massoterapia, integrante do MBMC. 
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em casa; dividimos nossos medos, a alegria de estarmos juntas - 

mesmo que apenas no virtual -, os costumes de lavar as mãos, e 

higienizar casa e compras com álcool 70. Apesar do entusiasmo, a 

quantidade de áudios foi se tornando cansativa e pouco produtiva, 

visto que não era possível uma simultaneidade entre uma 

mensagem e outra. Era o momento de recuar e pensar numa 

plataforma acessível e que desse conta da demanda de nosso 

trabalho. Foi aí que, em conjunto, optamos pela plataforma de 

videoconferências, que nos oferecia a simultaneidade que nos 

faltava nos encontros. Um outro problema se colocou: a conexão. 

Se nas Oficinas presenciais tínhamos o desafio de buscar os/as 

parceiros/as cegos e com baixa visão no ponto de ônibus em 

frente à UFF e acompanhá-los/as por um caminho inacessível - por 

vezes sem piso tátil, por vezes com obstáculos - até o Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA), no bloco N do Campus do Gragoatá, 

agora acompanharíamos o percurso de cada uma, também cheio 

de obstáculos, até o domínio da plataforma virtual.  

As Oficinas tiveram que se reinventar. Nós também. Não 

era mais possível botar um tapete no chão, uma música no fundo 

e sentir a presença das pessoas em uma sala fechada. Bambolês, 

dominós, barbantes, todos foram deixados em um canto, à espera 

de nossa volta à UFF. Se antes seguíamos os passos juntos pelo 

nosso campus cheio de obstáculos, agora seguíamos juntas, um 

clique depois do outro, no virtual. Baixa o aplicativo, conecta, 

escreve o nome, o botão para o microfone, o outro, para a câmera: 

nada disso estava dado, nada disso era óbvio para nenhuma de 

nós. Fomos aprendendo juntas, tateando, cada uma de nós dando 

a mão à outra, seja numa ligação telefônica para descobrir juntas 

como é que funciona o tal dispositivo de videoconferência, seja 
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por meio das mensagens em áudio. Era com este espaço virtual 

que precisávamos nos familiarizar, para fazer dele e nele um 

espaço de acolhimento a partir da escuta e da presença semanal. 

Ninho e abrigo. Assim, redescobrimos aos poucos de que maneira 

poderíamos manter nosso vínculo e como fazer daquele momento 

uma possibilidade de estarCOM, com sensibilidade e presença.  

Propusemos inicialmente uma conversa de acolhimento. 

Na sequência, levamos ao grupo uma discussão que estava 

acontecendo na internet com a hashtag #DefiçaAwards; uma 

campanha para que pessoas com deficiência postassem suas fotos, 

se descrevessem e se mostrassem para o mundo, como numa 

premiação (Awards significa ‘prêmio’). Era um movimento de 

afirmação, de orgulho por ser quem se é. Era também um 

movimento de ampliação do contato com o mundo porque trazia 

outros movimentos possíveis, outras chegadas, reverberações e 

partilhas da experiência de ser uma pessoa com deficiência.  

Depois desse primeiro momento, nossas parceiras de 

grupo se apropriaram de suas narrativas e começaram a pautar o 

caminho de nossas Oficinas. Seguíamos adiante com a ética do 

pesquisarCOM. A partir dos primeiros encontros, as propostas de 

Oficinas vinham delas, das mulheres cegas e com baixa visão. As 

pautas foram montadas a partir das demandas que apareciam em 

cada encontro, sempre seguindo as expertises das pessoas com 

quem nos reuníamos: foram propostos livros, textos e filmes que 

tratassem da deficiência. Ao longo dos encontros fomos 

descobrindo a riqueza que existe quando se compartilha a 

experiência da leitura de um livro, algo que ainda não havíamos 

feito antes. Com a sugestão das participantes, lemos livros como 
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“Daqui a 5 anos” de Rebecca Serle52 e “Ensaio sobre a cegueira” 

de José Saramago53, dividindo percepções, opiniões e 

sentimentos. A leitura desses livros foi possibilitada pelas 

tecnologias que os tornam acessíveis, tanto no sentido de serem 

facilmente encontrados online, quanto pelos leitores de tela. Com 

o auxílio da acessibilidade, assistimos um filme com áudio-

descrição, “Um amor à altura”, dirigido por Laurent Tirard54. A arte 

nos aproximou e fez com que embarcássemos temporariamente 

na mesma história, a partir de corporalidades diversas e 

construindo diferentes mundos: aqueles que se inauguram com as 

afecções de cada uma diante da obra.  

 

O MEIO 

 

Nosso trabalho sempre foi aberto a quem quisesse e 

pudesse chegar. No entanto, a grande maioria dos(as) 

participantes era formada por pessoas em reabilitação na AFAC - 

Associação Fluminense de Amparo ao Cego, localizada na cidade 

de Niterói. Wanda, reabilitanda na AFAC e também embaixadora 

do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e Com Baixa Visão 

(MBMC), era quem convocava as pessoas da AFAC e, não 

diferentemente, nesse momento de encontros virtuais, convidou 

                                                             
52 “Daqui a cinco anos” é um livro de 2020 de autoria de Rebecca Serle e conta a história de 
uma mulher que, um certo dia, acorda e está vivendo a mesma noite, mas cinco anos no 

futuro. No entanto, na outra noite ela volta à realidade e tem que viver sabendo de um 
fragmento de sua vida dali a alguns anos. 
53 “Ensaio sobre a cegueira” é um livro de José Saramago publicado primeiramente em 
1995. A obra narra a história da epidemia de cegueira branca que se espalha por uma 
cidade, causando um grande colapso na vida das pessoas e abalando as estruturas sociais. 
54 “Um amor à altura” é um filme de 2016 que conta a história de uma mulher que se 
apaixona, pela voz, por um homem de 1,36m e quando o encontra pessoalmente, tem 

dificuldade de lidar com o preconceito de namorar um homem desta altura.  
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outras mulheres do MBMC para conhecer e  participar das Oficinas, 

já que agora a distância da Universidade não era mais empecilho. 

Wanda-tecelã de redes de afeto foi nos levando a encontrar outras 

pessoas para compor nosso grupo. Foi assim que conhecemos 

Duda, Renata, Mônica, Raquel e Patrícia55, mulheres cegas ou com 

baixa visão, que, por conta das localizações distantes e distintas, 

de questões pessoais ou de horários conflitantes com o dos nossos 

encontros, não conseguiriam chegar à UFF no horário das Oficinas 

caso ainda fossem presenciais. Elas chegaram compondo o nosso 

grupo com novas vozes e sotaques, novas histórias e novos 

mundos.  

A chegada de cada uma mudava a conformação das 

Oficinas e convocava todo o grupo ao movimento de construir e 

reconstruir  nossos encontros, conforme as possibilidades de 

todas presentes. Cada nova chegada é uma nova experimentação, 

um novo encontro. Estávamos diante de novos cenários, 

semanalmente. Um processo de aprendizagem conjunta e ao 

mesmo tempo individual. O momento era inédito para todas nós, 

fazendo emergir questões pessoais e a necessidade de se ajustar 

financeira e psicologicamente.  

As dificuldades e percalços no caminho iam surgindo à 

medida que a pandemia ia avançando, dilacerando vidas, famílias, 

quebrando e separando laços de amor com a irrupção brutal da 

                                                             
55  Eduarda Santos Emerick Lima, mulher branca, cega de nascença, 25 anos, bióloga 

formada pela PUC/RJ, pesquisadora da Fiocruz e integrante do MBMC; Patrícia Rodrigues 
Costa, mulher branca, cega, 40 anos, psicóloga pela UNIFACS, pedagoga pela UCSAL e 

integrante do MBMC; Renata Corrêa Affonso Puppi, mulher branca, com cegueira adquirida, 
42 anos, publicitária, atriz, estudante de jornalismo da PUC/RJ e integrante do MBMC; 
Mônica Fuentes Luz, mulher branca, catarata congênita, baixa visão, 55 anos, estudante de 

Serviço Social e integrante do MBMC; Raquel Alves, 45 anos, mulher branca, baixa visão 
decorrente de glaucoma, arquiteta paisagista, presidente do Instituto Rubem Alves, 

fundadora da empresa Arquitetura do Sensível, palestrante, escritora e coach de vida.  
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morte provocada por uma doença. No momento que escrevemos 

esse texto, o Brasil contabiliza mais de 300 mil56 vidas perdidas. 

Morrem no Brasil mais pessoas negras e periféricas do que 

brancas, de  tal modo que os marcadores raciais e sociais são 

determinantes na letalidade do Sars-CoV-2 (Goes, Ramos e 

Ferreira, 2020). Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se 

tivessem sido adotadas a tempo, de modo coeso, políticas públicas 

sanitárias e assistenciais. Isso sem falar no negacionismo que 

grassa em nosso país, fortalecendo e amplificando a infecção pelo 

vírus. As pessoas com deficiência, embora consideradas como 

grupo prioritário pela Lei Brasileira de Inclusão, não foram 

vacinadas tão logo começaram as imunizações em nosso país. Ao 

contrário, foram negligenciadas como grupo mais vulnerável à 

contaminação  pelo coronavírus, seja porque muitas delas não 

podem permanecer em distanciamento social, porque precisam de 

redes de apoio e de cuidados, seja porque, em alguns casos, o uso 

das máscaras faciais e dos protocolos de higiene não são de 

simples aplicação. Como sinalizado por Reinchenberger, 

Albuquerque e outros (2020), as políticas públicas de cuidado e 

atenção à saúde das pessoas com deficiência precisavam 

fundamentar-se na Lei Brasileira de Inclusão, garantindo-lhes 

participação, prioridade e acessibilidade nas estratégias de 

enfrentamento à pandemia. 

Por muitas vezes, Ju, Ellen e Clara se sentiram perdidas e 

sobrecarregadas nesse processo, visto que as demais pessoas que 

as ajudariam também se viram tentando entender e lidar com a 

dinâmica desse estranho mundo que se apresentava. Nesse 

                                                             
56 Conferir https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/. Acesso em 19 de abril de 

2021. 
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momento, foi preciso entender que precisaríamos de ajuda. bell 

hooks (1993) diz que 

 

Ter capacidade de pedir ajuda significa que 
temos poder. Cada vez que buscamos ajuda 
nosso poder aumenta, ao invés de diminuir. [...] 
Geralmente buscamos ajuda em momentos de 
crise. Mas podemos evitar a crise se 
reconhecermos nossa dificuldade em lidar com 
uma determinada situação. 

 

Precisávamos de mais alguém que pudesse compor 

conosco esses laços, esses afetos, essas angústias. Foi quando 

Vitória57 chegou. Sua vinda foi de grande importância para todas, 

foi um acalanto. Ninho e abrigo. Nesse dolorido percurso, nosso 

trabalho seguia nutrindo bons afetos, tecendo e retecendo nossas 

parcerias, acolhendo nossas dores, cultivando pequenas alegrias. 

Ninho e abrigo, construção coletiva, cheia de limitações e de 

partilhas. Ao passo que íamos externalizando nossas 

insuficiências, percebemos umas nas outras, pontes de 

aprendizagem e de acolhimento.  

Diante da impotência, notamos que também havia 

potência e beleza ao perceber que cada uma, à sua maneira, dava 

força para a outra e que as trocas se davam de formas honestas, 

onde o “eu não sei” andava em conjunto com o “eu te ajudo”, 

“também não sei, mas juntas conseguiremos”. Quando apareciam 

dificuldades em relação aos meios tecnológicos e limitações neles 

presentes, principalmente as de acessibilidade, sempre surgia 

uma de nós que conhecia outras formas de fazer, ou tinha mais 

                                                             
57 Vitória Porto de Castro. 
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experiência que as outras com as ferramentas disponíveis. Se uma 

de nós notava que não conseguiria chegar sozinha, as outras iam 

mostrando que esse caminho, por mais solitário que parecesse, era 

para ser trilhado em conjunto. Conhecimentos que não ficavam no 

individual; eram compartilhados para que nossos encontros se 

tornassem uma espécie de elo de umas com as outras.  

Os encontros eram (e ainda são!) sempre uma caixinha de 

surpresas, ora engraçados, bagunçados, ora sérios e, por muitas 

vezes, são permeados por momentos de desabafos. Não é como se 

não existissem disparidades entre o grupo. As diferenças estavam 

ali, se tornavam presentes e eram perceptíveis, mas não eram 

impeditivas do encontro. Na realidade, nossas vivências, opiniões 

e singularidades faziam com que cada encontro se tornasse 

espaço de compartilhamento de inquietações e de novos 

questionamentos. Nossas diferenças se costuravam tornando 

aquele espaço possível. Conforme a bola era passada às quintas 

entre Ellen, Ju, Ana ou Vitória, a sensação que ficava era de que não 

eram Oficinas; a confiança é tamanha que entre nós, companheiras 

de grupo, podíamos fazer colocações da nossa vida privada. Uma 

relação que extrapola a pesquisa é um FazerCOM apoiado na 

amizade. Isso diz desse ambiente acolhedor, propício à intimidade, 

de vínculo entre  todas nós, e que permite que venham à tona falas 

mais calorosas, que ganham corpo, permeadas pela emoção. Com 

o tempo conseguimos perceber que, mesmo longe, estávamos 

conhecendo cada vez mais umas às outras. Ainda que surgissem 

eventuais desavenças por conta de posicionamentos e opiniões 

distintas, elas sempre eram reavaliadas, mas notamos que a maior 

preocupação de todas era a de que os encontros continuassem 

acontecendo da melhor forma para todas. É muito valioso 
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perceber que havia um sentimento mútuo em relação à 

importância que as nossas conversas tinham na vida de cada uma 

e que todas fariam o seu melhor para proteger esse lugar de 

cuidado, trocas e desabafos.   

Os encontros não foram feitos apenas de alegrias. Havia 

também tristeza, angústia e ansiedade, afetos que nos constituem 

da mesma maneira enquanto sujeitos. Aceitar e acolher, em nós, o 

que dói e aflige, abre caminho para uma reinvenção de si. 

Bellacasa (2012) nos adverte que cuidar e compor um mundo 

comum não é simples, nem prazeroso o tempo todo. A aposta da 

autora, e a nossa, é que “uma visão do cuidado inspirada no 

feminismo não pode ser baseada no desejo por um mundo liso e 

harmonioso, mas em ações práticas cotidianas que promovam o 

engajamento com os problemas inerentes às existências 

interdependentes” (Bellacasa, 2012, p. 199). Era assim que íamos 

compondo um comum permeado por diferenças. Porque dissentir 

é parte do processo de compor o mundo comum. Dissentir por 

dentro das relações e não de fora, no lugar de juízes ou de 

moralistas que tudo sabem. Nutrir e cultivar as relações de cuidado 

envolve perder alguma coisa, abrir mão de outra, envolve, em 

última instância, deslocar-se de si e, em alguma medida, ir ao 

encontro do outro. Isso é movimento, é experimentação subjetiva. 

Este é também um aprendizado para nós:  

 

Neste contexto, pensar o cuidado, a partir de 
uma perspectiva de heterogeneidade radical e 

de vulnerabilidade para com o jeito um do 
outro, significa perguntar questões como:  
como produzimos relacionamentos cuidadosos 
enquanto reconhecemos posicionamentos 
divergentes? Como aqueles que estudamos 
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percebem o modo como pensamos-com suas 
práticas? Respostas a questões relacionais são 
sempre específicas, situadas.  (Bellacasa, 2012, 
p. 207).  

 

O acolhimento estava presente nas Oficinas antes mesmo 

de iniciarmos as reuniões: estava nos minutos antes dos 

encontros, quando uma parava para ajudar a outra a entrar na sala 

virtual; durante a semana, quando o grupo de mensagens se enchia 

com sequências de áudios sobre as pautas que discutiríamos ou 

qualquer outro assunto que cada uma sentia vontade de 

compartilhar. Permanecia presente nas apresentações e 

recepções que se prolongavam em conversas de horas quando 

uma nova integrante chegava; ou nas mensagens que diziam a 

falta que alguma fazia quando não comparecia à Oficina. No início 

de cada encontro as risadas e novidades eram sempre presentes. 

Nos descrevíamos sempre que alguma pessoa nova chegava no 

grupo, ou quando uma de nós aparecia com um novo corte de 

cabelo, com uma roupa nova ou qualquer que fosse o elemento 

que nos chamasse a atenção. Às vezes, para além das nossas 

trocas, um simples elogio e uma palavra de carinho faziam com 

que a gente saísse dali com uma sensação de revigor. Também é 

divertido lembrar como nossos encontros oscilavam em figurinos: 

de pijamas à roupas de sair colocadas em casa. De vez em quando 

uma passava perfume, outra passava um batom, e muitas vezes 

não se sentiam à vontade nem para ligar a câmera. Sabe aquela 

sensação que temos quando falamos algo em um lugar que não 

nos sentimos tão confortáveis? Esse sentimento se dissolvia nos 

nossos encontros. Essas inseguranças eram permeadas por falas 

de concordâncias, risadas e aplausos após cada desabafo que 
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fazíamos. Estávamos nos escutando. A partir de uma experiência 

compartilhada, outras iam surgindo de modo que, quando nos 

dávamos conta, outra quinta já havia se passado.  

As intervenções eram realizadas dentro das possibilidades 

de cada uma. Com atividades e agendas diferentes, nem sempre 

todas podiam ficar do início até o final, e, por vezes, não podíamos 

comparecer em algum encontro; mas sempre era possível 

perceber interações que ajudavam na construção das nossas 

conversas. Fossem pelos áudios enviados pelas que não puderam 

estar presentes, mas desejavam contribuir com as oficinas; 

matérias, vídeos e textos que aumentavam nosso conhecimento 

sobre o assunto, ou mensagens durante a semana sobre como o 

encontro reverberou em cada uma. Juntas, realizamos inúmeras 

reflexões que nos proporcionaram, além da maior compreensão 

sobre determinado assunto, o entendimento de que não era 

fundamental que tivéssemos sempre as respostas certas. O 

essencial era a criação de um ambiente em que o erro fosse 

percebido como uma forma de crescimento coletivo. Em um lugar 

em que todas éramos mestres e ao mesmo tempo aprendizes. 

          Nesse percurso que trilhamos existe o lugar da formação de 

um grupo de mulheres. E aqui se enfatiza que somos mulheres com 

e sem deficiência, brancas, negras, caminhando com nossas 

marcas e experiências singulares em um comum onde a diferença 

tem seu lugar. Éramos muitas – as que estavam em corpo nas 

Oficinas e as que estavam em nossas falas e memórias. Quando 

escutamos Márcia Moraes ler o texto “Eu e as mulheres que 
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habitam em mim”, de Gislana Vale (2019)58, e enquanto falávamos 

dele durante a oficina, suas palavras tomavam forma com as 

histórias que carregávamos. Na ocasião, Raquel Alves tomou a fala: 

“Essas mulheres constróem nossa trajetória, nossa história, nosso 

ser”. Habitamos umas nas outras e as mulheres que habitam em 

cada uma de nós se cruzavam formando multidões. Multidões 

essas que reverberam em outros cantos, em outras mulheres, em 

outros corpos, em outras vidas.  

 

A HORA DE PAUSAR   

 

O ano foi passando tão rápido e tão devagar ao mesmo 

tempo. Lamentávamos pelo mundo dominado pelo caos, mas nos 

fortalecíamos com amor e acolhimento, porque bell hooks (1993) 

nos diz que “o amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte 

de amar.” Para nós, o acolhimento é uma forma de amar, e é 

também uma prática de cuidado fundamental para que haja 

respiro, seja de si para si ou de si em relação a um grupo. Ver-se e 

sentir-se exposta diante das próprias vulnerabilidades sem uma 

escapatória cotidiana pode ser assombroso, e, por medo, 

desinteresse ou por falta de assistência - os motivos são sempre 

inúmeros -, podemos cair na armadilha de sempre remediar, 

reprimir e adiar a nós mesmas.  

A pandemia da covid-19 tornou evidente nossa 

interdependência enquanto sociedade. Esse conceito que nos 

acompanha há algum tempo na pesquisa COM pessoas cegas e 

                                                             
58 “Eu e as Mulheres que habitam em mim” é um texto que compõe o livro “Mulheres de 
Visão” (2019), que fala sobre as diversas mulheres que a compõem: a mulher criança, a 

mulher mãe, a mulher com deficiência.  
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com baixa visão, como forma de construir um sentido de 

autonomia que não é independente, mas sim, tecido a partir das 

conexões, agora apresenta novas dimensões. A interdependência 

se tornou incontornável quando, por exemplo, cientistas da linha 

de frente no combate ao vírus sinalizavam que a prevenção ao 

vírus precisava ser um cuidado coletivo. Diante disso, em nosso 

grupo nos deparamos com a questão: como estar juntas de 

diferentes lugares? Como manter o vínculo e o trabalho de 

experimentação, e respeitarmos o isolamento social? 

Aos poucos fomos percebendo que esse novo mundo que 

se apresentava para nós trazia questões inéditas, mas que o 

enfrentamento a desafios é inerente ao nosso trabalho. A 

composição de espaços comuns tecida por pessoas diferentes 

entre si e a construção de mundos possíveis diante de perdas e 

durezas, é o que já fazíamos nas oficinas de experimentação 

corporal com pessoas que vivem o processo de cegar. Nosso fio 

condutor - o de pesquisar e fazer COM - então, permaneceu e se 

fortaleceu. Experimentamos e reinventamos o espaço residencial, 

tateamos limites, construímos caminhos, e tecemos juntas 

estratégias de cuidado de si e COM o grupo. Fomos ninho e abrigo 

umas para as outras. 

Enquanto o medo, a tristeza, a dor, o luto e a ansiedade 

invadiram nossas casas e nos fizeram fechar as portas, 

encontramos uma maneira de abrir as janelas. E longe de 

romantizar esse momento, ou apaziguar todas as durezas que 

enfrentamos durante esse percurso, aos poucos abrimos brechas 

para permanecermos juntas e nos mantermos vivas. Percebemos 

que para re-existir era fundamental manter nosso trabalho, 
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acolhendo as dores, respeitando os limites e experimentando 

novas formas de estar no mundo e estarmos juntas.  

Pessoas novas chegaram, com novos sotaques e diferentes 

experiências. Os sons de cada lar construíram um cenário sonoro 

durante as oficinas. Seguimos na esperança de dias melhores e 

lidando com o novo dia que se apresenta hoje. O que é possível? 

Essa pergunta se responde de forma diferente a cada dia, não tem 

fórmula, mas uma coisa que permanece é isso: seguiremos juntas. 

Com os lutos do momento em que vivemos e com o grande desafio 

de transformar uma oficina de experimentação corporal em um 

encontro virtual, reconhecemos que a tecnologia nos 

proporcionou a manutenção e o fortalecimento de redes de 

cuidado, parceria e afeto já existentes. 

 Dessa forma, somos sobreviventes, não somente por não 

sucumbirmos a morte ou pelo fato de não nos contaminarmos com 

o vírus, mas porque aprendemos a conviver com nós mesmas, sem 

fuga, somente no aqui e no agora, sem remediar o tempo e passar 

para frente as questões que devem ser encaradas hoje. Mais do 

que nunca aprendemos a dar valor às pessoas, às conversas, aos 

abraços, aos beijos, aos sambas. Nunca antes se mostrou tão 

doloroso o tempo de estar em frente às telas, seja do celular, 

computador ou da televisão. A virtualização das relações se, por 

um lado, nos fortaleceu nesse momento de caos, por outro 

também nos trouxe angústia. E mais uma vez percebemos que o 

estar COM se fez presente durante todo o nosso percurso do ano 

de 2020. As Oficinas começaram como uma forma de acolher 

nossas/os parceiras/os, mas foi colo para todas nós. A cada semana 

que se passava, nos acolhíamos mais e mais. No entanto, chegado 

dezembro, entendemos que os nossos corpos - que havíamos 
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precisado criar para sustentar nosso trabalho - agora precisavam 

descansar. Não por preguiça, pelo contrário. Por compreender que 

esse ano que passamos juntas foi tão belo, tão cheio de amor, de 

arte, de dor, de carinho, de acolhimento, que era preciso recuar, 

para que o próximo ano pudesse ser, mais uma vez, ninho e abrigo 

para todas nós.  

 

O DESEJO DE CONTINUAR 

 

E as mulheres moles? Mulheres moles em nosso texto são 

mulheres reais, que existem, mulheres ativistas que lutam pelos 

seus direitos como pessoas com deficiência, mulheres estudantes 

de psicologia, mulheres com diferentes marcas que nesse espaço 

virtual criado e compartilhado experimentam um crescimento 

pessoal, mas não só isso - as mulheres da nossa história tecem 

condições de solidariedade, nesse mundo de perdas. Seja pelo 

processo de cegar, seja pelo isolamento pandêmico que mais uma 

vez desarticula coletivos, desmantela os vínculos, impede a 

mobilidade nas ruas, mas que não inviabiliza encontros possíveis, 

graças às mulheres moles. São elas, cheias de peripécias, 

obstáculos e adversidades, com suas “malemolências” que 

persistem na experiência cotidiana de fazer o amor caber.  

Importante destacar aqui que a amorosidade que 

queremos evidenciar não passa por uma identificação com um 

“fazer” essencialista reservado às mulheres, e sim, porque 

entendemos que somente assim é possível a existência. O sentido 

que damos ao amor anda junto com bell hooks, com uma ética 

feminista de refletir sobre os modos de dominação patriarcal que 

precarizam muitas de nós nas fronteiras sociais expondo feridas 
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de raça, gênero, classe e deficiência - feridas que se diferem em 

cada uma de nós, e por isso precisamos criar um corpo que acolha 

esse “nós” a cada encontro, sem apagar as marcas e desconfortos 

desses encontros. Criar um senso no dissenso, é o que Maria Puig 

de la Bellacasa (2012) nomeia como “dissentir por dentro”. O que 

nos mantém juntas é o cuidado como condição de existência, 

nesse sentido, as mulheres-moles da nossa história se misturam 

em diferentes sotaques, vozes, referências geográficas, histórias 

de mundos, paisagens sonoras, compondo possíveis cuidados.  

Se por um lado as mulheres-moles esperançam a vida 

levando adiante o cuidado em grupo durante a pandemia, por 

outro há muitas durezas que não podem ser apaziguadas nem 

apagadas: lutos, dores, saudades, cansaços, solidão, afetos tristes, 

sintomas de tempos desesperançados e marcados por um excesso 

de hoje e ausência de amanhã. A possibilidade de contar dessas 

dores e memórias ajuda na elaboração desse hoje e é uma forma 

de enlaçar o amanhã porque o amor é um projeto futuro, é também 

uma forma de reinventar o desejo e de devolver a nós a pergunta: 

“por que estamos juntas e seguimos juntas?” Se o “nós” a cada 

encontro é marcado pelas diferenças, o que nos une é o desejo de 

vivermos em um mundo comum diverso, heterogêneo e amoroso, 

fortalecendo umas às outras. Ninguém solta a mão de ninguém.  
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CAPÍTULO 11 

MATERNAGEM NA QUARENTENA: RESSIGNIFICANDO LAÇOS 

DE AFETO, EMPATIA E INCLUSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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Este capítulo, sob a forma de ensaio, apresenta impressões 

sobre a ação de extensão “Grupo de Escuta e Reflexão 

Maternagem na Quarentena”, proposto no âmbito do 

“Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos”59, 

grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense. A ação foi 

implementada no início da pandemia de Covid-19, em 2020, para 

compartilhar a diversidade de vivências de mulheres, 

especialmente mães, sobre as mudanças em suas dinâmicas de 

vida e de trabalho. Afinal, que tempos são estes ora vividos? Como 

o sentimos enquanto mulheres e mães? Em casa, durante o 

isolamento social, a palavra tempo passou a vir acompanhada pela 

palavra inconstância. Tempo de cuidados, de trabalho, de 

incertezas, de exacerbação de desigualdades entre homens e 

mulheres... Tempo que desvela um cotidiano alheio ao próprio 

                                                             
59 https://www.instagram.com/observatorio.uff/ 
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tempo, apequenado diante do gigantesco volume de atividades 

cotidianas das mulheres, volume menor apenas que os sonhos que 

as seguem como sombras. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O “Grupo de Escuta e Reflexão Maternagem na 

Quarentena”60 foi organizado a partir de demandas captadas por 

depoimentos de mães sobre as angústias na pandemia de COVID-

19 e que também permeavam a vida das futuras organizadoras. 

Depoimentos que foram compartilhados espontaneamente com 

as interlocutoras em grupos de whatsapp diversos, especialmente 

de responsáveis de crianças em idade escolar. A partir daí, uniram-

se uma pesquisadora e quatro psicólogas com vistas a mediar um 

processo de catarse para escoamento de angústias da experiência 

feminina, particularmente mulheres mães, no início da pandemia 

de Covid-19 em meados de 2020, que reforçou o lugar exaustivo 

ocupado por muitas destas mulheres no ambiente familiar. 

Utilizamos a escuta empática como fundamento para 

compreensão dos sentidos da experiência da maternagem em 

tempos de pandemia. 

Empatia é um conceito relativamente recente, ainda que 

seu escopo nos remonte a estudos de várias estudiosas61 em 

                                                             
60 Optamos pela expressão “maternagem” (e não “maternidade”) para reforçar que pouco 
nos interessamos pelas relações mediadas pela consanguinidade e mais pelas construídas 

a partir de vínculos de cuidado e afeto, marcadores indispensáveis a conectar mães e 
filhas/os. 
61 Como opção política, utilizamos, neste ensaio, apenas o marcador de gênero feminino. 

Esta opção visa chamar atenção para a forma como os discursos são validados apenas com 
marcadores de gênero masculino, ainda quando envolvem apenas mulheres na construção 

de narrativas. 
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diferentes áreas de conhecimento ao longo de décadas, 

especialmente sob a influência de Hume e Adam Smith. O termo 

propriamente dito foi cunhado em 1909 da tradução da palavra 

alemã "einfühlung" pelo psicólogo Edward Titchener (1867-1927) 

e tornou-se “empathy”, em inglês (Wispé, 1992 apud Falcone, 

2008). Entendemos que empatia não é apenas “se colocar no lugar 

da outra”, mas também “se colocar no lugar de si mesma”, se 

perguntar “qual é o meu lugar nesta casa, nesta relação, nesta 

família, neste trabalho, neste mundo...?”. É trazer o foco do 

cuidado para si também posto que, sem isto, não será possível nos 

colocarmos em lugares diferentes dos nossos. Vale dizer que, 

neste ensaio, não nos ocupamos de uma revisão sistemática sobre 

o conceito histórico de empatia, tampouco sobre o necessário 

reexame do mesmo a luz das teorias feministas. Nesta escrita, 

compartilhamos impressões, a partir da escuta afetiva e empática, 

sobre vozes que ecoaram no âmbito do grupo de escuta e reflexão. 

Vozes cujos ecos seguem nos acompanhando ainda hoje. 

Dentro desta perspectiva, acolhemos a escuta afetiva e 

empática como instrumento metodológico, ou seja, consideramos 

a empatia como uma ferramenta valiosa que utilizamos para nos 

conhecermos umas às outras e para nos conhecermos a nós 

mesmas. A escuta empática é uma ferramenta que nos permite 

silenciarmos para enfatizarmos a voz da outra. É uma escuta ativa, 

a permitir, a partir do afeto, que se respeite os sentimentos 

daquela que se ouve. Esta escuta é um convite a nos esvaziarmos 

de nossos valores e preconceitos, exercício que muito nos será 

valioso para também nos ressignificarmos. É um ato de 

acolhimento das narrativas da outra, sem juízo de valor. Longe de 

ser fácil, é um exercício gradual e de generosidade consigo e com 



 

294 
 

a próxima. Neste sentido, a “regra de ouro” do grupo foi evitar 

julgar e condenar umas às outras, com vistas a fomentar um 

ambiente acolhedor, afetivo e de livre expressão, capaz de ser 

espaço para manifestar-se a maternagem em sua dimensão 

interseccional, a vibrar com os pulsos (e impulsos) de mães negras, 

com deficiência, indígenas, quilombolas, lésbicas, trans, etc.  

Partimos da hipótese de que há um aceite social de que 

“ser mãe é se anular individualmente em prol do bem estar da 

família”, e que, assim sendo, é deixar de “ser mulher”. No limiar 

destas verdades nem tão verdadeiras, questionamos quem são 

estas “mães da quarentena”, entre as quatro paredes de suas 

próprias almas. Mulheres em sofrimento, a se comportarem 

incansavelmente no sentido determinado socialmente? Mulheres, 

por vezes, excluídas de quem são e de quem querem ser? Algumas 

regozijadas pela experiência de imersão na vida familiar. Outras 

nem tanto. Algumas perdidas no emaranhado de dúvidas, 

acentuadas por um isolamento físico que apenas trouxe luz ao 

isolamento da alma. Afinal, como a quarentena e suas 

especificidades ressignificaram (ou apenas reforçaram) o que se 

entende usualmente por “ser mãe”? Será mesmo possível uma 

resposta a esta pergunta tão traiçoeira e passível de um montante 

atordoante de respostas? Como a quarentena fez mulheres em seu 

infinito de possibilidades desconstruírem laços que tinham por 

“consistentes” com companheiros(as), filhos(as), com a casa, com 

o trabalho, com a rotina e com elas mesmas?  Nossa proposta com 

o grupo foi refletir cooperativamente sobre como o isolamento 

social influenciou (ou somente “tirou o véu”, parafraseando Rawls) 

os modos de subjetivação dessas mães, com nomes e sobrenomes, 

ainda que incógnitas. 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O “Grupo de Escuta e Reflexão Maternagem na 

Quarentena” vigeu de março de 2020 a junho de 2020 com dois 

eixos fundamentais: promover a escuta empática através de 

grupos online (eixo prático) e fomentar a reflexão sobre a 

maternagem a partir de leituras sobre o tema (eixo teórico). 

Buscamos, pois, explorar pensamentos que pudessem conduzir a 

um repensar dos modos de subjetivação pelas próprias mães. A 

cada reunião propomos um tema caro à dinâmica da maternagem 

e das mudanças impostas pelo isolamento social. O tema era 

escolhido em função do que as mães apresentavam nas discussões 

pelo whatsapp. Algumas atividades também eram por livre 

demanda e, vale destacar que, atendendo a pedidos, realizamos 

duas lives com representantes do “Movimento de Mulheres de São 

Gonçalo”62 sobre relações abusivas. Como primeiro passo de 

nossa caminhada juntas, as ações visavam direcionar o olhar 

generoso das mulheres do grupo para si mesmas.  

Reforçamos que a maternidade e a maternagem não 

precisam ser um ideal inatingível e angustiante. É fundamental 

que a mãe se entenda como uma pessoa, passível de erros e 

acertos, e que se permita observar a maternidade e a maternagem 

como campos de possibilidades. Portanto, campos em construção 

e reconstrução, com erros e acertos. Como dito, uma regra básica 

do grupo foi que não julgássemos umas às outras. Esta regrinha 

buscava promover o acolhimento sem julgamentos. Estávamos 

juntas para nos ampararmos umas às outras. Respeitosamente, 

                                                             
62 https://www.movimentomulheres.com.br/ 
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poderíamos falar mal de filho/a sim, poderíamos falar mal de 

nossos/as companheiros/as sim, poderíamos falar mal de nós 

mesmas sim, poderíamos reclamar das tarefas domésticas, do 

trabalho remoto, das aulas ead que as crianças passaram a ter, mas 

também poderíamos compartilhar o bolo que deu certo, os 

primeiros passos da filha, as angústias com o desmame e o 

desfralde, os sorrisos quando ouvimos aquele “eu te amo” sincero, 

enfim. As únicas áreas que tentamos não discutir no grupo foram 

política e religião. 

Assim, no sentido prático, objetivamos: 

 

a) testar a eficiência do aplicativo Whatsapp e da plataforma 

Jitsi Meet como ferramentas para estudos e troca de 

vivências; 

b) verificar aspectos positivos e negativos do uso de técnicas 

da Psicologia (Psicodrama, ACP e Psicologia Ativa) na 

condução de grupos de escuta virtuais; 

c) coletar, através de formulário online (Google Forms), a 

avaliação das participantes sobre aspetos metodológicos, 

tecnológicos e humanos do grupo de escuta e reflexão; 

d) publicar as inquietações resultantes do processo. 

 

Já no sentido teórico, o grupo se propôs a: 

 

a) investigar métodos e ferramentas tecnológicas que fossem 

funcionais para o desenvolvimento de grupos de escuta 

online; 
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b) realizar um mapeamento de textos na base Scielo, 

utilizando as seguintes palavras-chave combinadas: 

quarentena, maternidade e maternagem; 

c) a partir de uma construção coletiva, desconstruir 

identidades, invertendo a lógica conservadora sobre o que 

é (ou deva ser) o cuidado materno; 

d) estimular, na perspectiva das mães, reflexões sobre as 

angústias da maternagem durante o isolamento social, 

promovendo acolhimento, autoconhecimento, diminuição 

da ansiedade, desenvolvimento de competências 

emocionais das mesmas para lidarem com as incertezas 

deste momento, possibilitando a humanização das 

relações familiares e o autocuidado; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Elisabeth Badinter, filósofa francesa, desenvolve no livro 

"Um Amor Conquistado - O mito do Amor Materno" uma descrição 

pioneira sobre como a sociedade francesa foi construindo um 

olhar sobre as mulheres e a maternidade. Muito embora seu 

discurso esteja localizado geograficamente e cronologicamente, 

muitas de suas questões atravessam nosso contexto, mesmo em 

tempos de pandemia de Covid-19. Segundo Badinter, foi no séc. 

XVIII que a nobreza passou a ter para si as funções da maternidade, 

outrora realizada pelas amas de leite. Até então, as crianças eram 

delegadas às amas e só se reencontravam com suas progenitoras, 

se sobrevivessem, quando não mais estivessem usando fraldas e 

mamando. Ora, sem hipocrisia, que mundo ideal não seria este 
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para muitas de nós ainda hoje, não é mesmo? Seria interessante se 

pudessem nos comprovar em qual lugar do contrato as mães 

assinam dizendo que se comprometem a amamentar até os dois 

anos de idade. Por que tanta culpabilização sobre as mulheres que 

não podem (ou mesmo as que não querem) amamentar? Por que 

isto implicaria em ser mais ou menos mãe de alguém? 

 Sobre a origem de entendimentos sobre a infância, 

Philippe Ariès, em “História Social da Criança e da Família”, alerta-

nos sobre a dificuldade em se estabelecer um "sentimento de 

infância", o que só irá ocorrer lá pelo séc. XVIII. A ausência de 

consciência sobre as particularidades da infância faz com que os 

cuidados sobre as crianças não sejam priorizados e, ainda, leva às 

famílias a não criarem vínculos com as crianças, o que favorecia a 

mortalidade das mesmas.  

Em tempos de pandemia, repensamos nossos vínculos, 

quer com nossas famílias, quer com nossas crianças, quer conosco 

mesmas, quer com o mundo que nos cerca (e atormenta). Se a 

infância analisada por Ariès trazia ausência de vínculos e cuidados 

de adultos em relação às crianças, que vínculos hoje 

estabelecemos com nossas filhas e filhos? Alimentar, dar banho, 

brincar uma hora por dia, levar para a escola, amamentar… É só isto 

mesmo? Estabelecemos tais vínculos com as crianças mesmo ou 

com o que a sociedade nos determina? Quanto de nós se 

materializa nesta relação com nossas filhas e filhos? Quanto de 

nós se perde (e nos faz até adoecer)? 

 Fato é que a maternidade pode ser definida em termos 

biológicos, mas por certo não é instintiva, o que a própria Badinter 

nos faz perceber ao longo de sua construção narrativa. Trata-se de 

algo que é construído e, podemos complementar, algo que 
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depende do contexto, do tempo e, talvez, de uma espécie de 

“complexidade” (com licença à Edgar Morin, claro!). Em tempos de 

pandemia, mais dificuldades encontra a mãe, especialmente as 

mães solo, sobre seus afazeres e deveres de "mãe", impostos 

socialmente. É como se houvesse uma série de ordens sociais que 

as julgam e condenam diuturnamente. Choram mães 

incompreendidas em suas especificidades, excluídas dos 

ambientes e desalentadas de suas redes de apoio. A pandemia 

evidenciou uma rotina intensa, exaustiva, alienante e vã, que é 

também a expressão de uma crise de nossas identidades. Não há 

naturalidade do amor materno, como nos rememora Badinter, mas 

dizer (e mesmo pensar) sobre isto é ainda um tabu, para mulheres 

brancas, cis, com adequadas condições econômicas (como a 

filósofa Badinter) e mais ainda para tantas outras mulheres em 

situações muito distintas.  

 Se a maternidade é inerente ao corpo da mulher, a 

maternagem é extensiva a todas as pessoas que podem assumir os 

cuidados maternos com a criança (e a própria sociedade, não?) e, 

assim, poder-se-ia romper com o processo vil de subalternização 

da mulher às atividades "improdutivas" da vida social. 

Historicamente, ressalte-se, mulheres negras, indígenas, com 

deficiência, trans e outras tantas certamente foram (e são) ainda 

mais vilipendiadas neste processo de subalternização imposto 

socialmente.  

 Durante a pandemia de Covid-19, especialmente seu início 

em 2020, pulsa ainda mais vigorosamente a desigualdade entre 

homens e mulheres em nossa sociedade. Fato é que a sobrecarga 

de trabalho das mulheres tornou-se ainda mais evidente nesta 
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atual crise sanitária. A pesquisa Atlas Político63, encomendada por 

El País, escancara esta realidade ao apresentar dados em que a 

maioria absoluta das mães pesquisadas (80%) afirma estar 

sobrecarregada na pandemia em contraposição aos 48% de 

homens que afirmaram o mesmo. No mesmo sentido, os dados da 

UFMS, no ebook “Mães da Pandemia”64: 83,8% das mães de 

crianças abaixo de 12 anos exauridas na pandemia; 39% dessas 

mães apresentando sintomas de estresse pós-traumático; 26,7% 

sintomas de ansiedade e 25% sintomas de depressão. Outros 

dados alarmantes constam no ebook da UFMS e no Relatório “Sem 

Parar - Mulheres na Pandemia”65 em relação ao desemprego 

destas mulheres e queda na renda, especialmente de pretas e 

pardas, a maioria chefiando as suas famílias. Eco da leitura do 

ebook, inclusive, uma pergunta segue-nos pulsante: “como as 

mulheres vão trabalhar como se não tivessem filhas/os 

pequenas/os e/ou como vão criar filhas/os pequenos como se não 

trabalhassem? - a conta não fecha!” 

Gloria Steneim, em depoimento no texto "Vamos falar a 

verdade sobre o feminismo" em que ela conversa com bell hooks, 

Naomi Wolf e Urvashi Vaid, deixa-nos claro que é indispensável 

que homens e mulheres se ocupem com a tarefa de cuidar crianças 

(se já ao tempo do texto em 1994, ainda mais agora, não é 

mesmo?) e, portanto, sem que essa criação seja de ambos, sem que 

os homens abram mão dos impactos perversos do machismo, 

                                                             
63 https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-11/80-das-maes-brasileiras-se-sentem-
cansadas-com-as-responsabilidades-domesticas-na-pandemia-entre-pais-indice-e-
48.html 
64 https://thinkeva.com.br/wp-content/uploads/2021/05/e-book-think-eva-maes-na-
pandemia.pdf 
65 http://mulheresnapandemia.sof.org.br/ 
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nenhuma mudança será possível. Esse é o ponto deste ensaio e do 

grupo que a ele remonta: fomentar reflexões para que as 

mudanças, ainda que lentamente, possam seguir acontecendo. 

Seguimos de mãos dadas com Gloria, bell hooks e tantas outras 

rumo a um feminismo que, além de ser para todas as pessoas, é 

engajado e revolucionário.  

Nesta trilha, o Grupo de Escuta e Reflexão “Maternagem na 

Quarentena” foi gestado inicialmente, entre 16/03/2020 e 

27/03/2020, através de conversas no whatsapp de duas das 

organizadoras. Em seguida, entre 30/03/2020 e 03/04/2020 

foram criados material gráfico de divulgação e formulário de 

inscrições, através do Google Forms. As inscrições das 

participantes foram realizadas entre 04/04/2020 a 15/04/2020 

através de link do Google Forms disponibilizado no card de 

divulgação66, sendo o total de 19 inscritas. No fim do mês de abril, 

juntam-se à dupla as demais organizadoras com vistas a serem 

iniciadas as atividades síncronas. A plataforma escolhida foi o Jitsi 

Meet, por ser open source, de código-fonte aberto.  

 Em 06/04/2020 foi criado um grupo no whatsapp apenas 

com as organizadoras para planejamento dos encontros síncronos, 

compartilhamento de impressões sobre os mesmos e sobre as 

ferramentas tecnológicas utilizadas. Além disso, houve várias 

reuniões entre as organizadoras para familiarização com o Jitsi 

Meet e discussão sobre a metodologia de cada encontro síncrono 

com as mães. Considerando as inclinações teórico-metodológicas 

das psicólogas, os métodos utilizados nos encontros foram 

baseados no Psicodrama, na ACP (Abordagem Centrada na Pessoa) 

e na Psicologia Positiva. Os encontros síncronos foram quinzenais, 

                                                             
66 https://www.uff.br/?q=os-desafios-da-maternagem-na-quarentena 
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sendo conduzidos por uma das psicólogas organizadoras na forma 

de rodízio. Além disso, cada encontro síncrono com as mães foi 

conduzido a partir de uma pergunta que pudesse impulsionar 

debates sobre os problemas cotidianos enfrentados por estas 

mães durante a quarentena. Para ilustrar, detalharemos como se 

deu apenas um encontro de cada um dos métodos citados. 

O primeiro encontro síncrono, ocorrido em 16/04/2020, 

foi fundamentado nas técnicas do Psicodrama67. Este encontro 

trouxe como questão para debate: “Como você se sente neste 

momento de isolamento social?”. Iniciou-se às 17:20h, com a 

participação das organizadoras e doze inscritas. Partimos da 

apresentação de cada uma das organizadoras e, em seguida, as 

participantes presentes se apresentaram. Na sequência, a 

psicóloga responsável pela atividade explicou o sentido da terapia 

de grupo como uma ferramenta para interação entre as 

participantes a fim de promover bem-estar coletivo. No 

Psicodrama, a psicóloga é a mediadora que irá realizar 

interferências pontuais. Portanto, as participantes são convidadas 

a colocarem suas angústias, dúvidas e inquietações sobre 

situações cotidianas que estão enfrentando durante o isolamento.  

Foram colocadas, ainda, as seguintes regras para funcionamento 

do grupo: a) paciência e respeito com o tempo de fala do outro; b) 

não realizar juízos morais em relação ao relato do outro; c) evitar 

confrontos interpessoais; d) evitar posicionamentos políticos. A 

psicóloga responsável propõe uma reflexão sobre “Como as mães 

                                                             
67 Método de psicoterapia em grupo, desenvolvido pelo médico Jacob Levy Moreno, que 

utiliza técnicas de teatro para estimular a espontaneidade e a criatividade das 
participantes. Sobre o assunto, ver: http://www.crprj.org.br/site/wp-

content/uploads/2016/05/jornal12-vitoriapamplona.pdf 
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estão se sentindo neste período de quarentena? e abre espaço 

para o compartilhamento dos sentimentos. 

 O segundo encontro síncrono, realizado em 23/04/2020, 

foi fundamentado na ACP68. Neste, a psicóloga responsável 

apresentou a forma como seguiria o encontro e buscou 

potencializar a participação das nove participantes presentes a 

partir da questão “Como lidar com as frustrações da 

maternidade?”. Durante o encontro, foram explorados vários 

temas do cotidiano das mães durante o início da quarentena, da 

mudança de rotina à estafa mental, passando pelo pânico com o 

coronavírus e com as incertezas que com ele afloraram. Alguns 

pensamentos interessantes foram compartilhados, como os que se 

seguem: 

 

“Em relação à quarentena, primeiro veio a negação, 

depois a aceitação” 

“Como mudar o foco? Deixar de ver o que estou 

perdendo na quarentena e passar a ver o que estou 

ganhando?” 

“Pela saúde mental, aprendi a dizer não” 

“Agora é o dia inteiro. Brincar o tempo todo? O ócio 

também é importante para a produtividade da criança. 

Mas como fazer uma criança ficar no ócio?. Na escola 

tem amigos para interagir, tem rotina regrada. Em casa 

é impossível brincar 15h por dia” 

                                                             
68 Segundo a Associação Paulista da ACP, “o pressuposto fundamental da Abordagem 
Centrada na Pessoa é que em todo indivíduo existe uma tendência atualizadora, uma 

tendência inerente ao organismo para crescer, desenvolver e atualizar suas 
potencialidades numa direção positiva e construtiva”. Ver https://www.apacp.org.br/o-

que-e-a-acp/# 
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“Muitas culpas vêm com a maternidade” 

“Filho não deveria ser encarado como “prioridade 

única”, mas é” 

“Mas agora você é mãe. Agora vc vai ver o que é bom 

para tosse” 

 

O terceiro encontro ocorreu em 07/05/2020, orientado 

pelas técnicas da Psicologia Positiva69, e foi conduzido a partir da 

seguinte questão: “O que é ser mãe?”. Neste, a psicóloga 

responsável realizou uma oficina em que as participantes 

puderam se expressar através de um desenho sobre como se 

sentiam no momento em relação às demais pessoas que conviviam 

com elas. Tal atividade visava a que as participantes pudessem 

compartilhar sentimentos de maneira clara para si mesmas e, em 

seguida, que estas pudessem assentar tais sentimentos sobre 

outras bases, ou seja, estimulava-se uma mudança de foco a fim de 

que pudessem redimensionar o escopo de seus sentimentos para 

além de angústias, ansiedade e tristeza.  

Houve outros três encontros do grupo, com a aplicação das 

referidas técnicas. Além destes, houve também dois encontros 

para estudo do livro “Um Amor Conquistado: o mito do amor 

materno”, de Elisabeth Badinter. Com o avançar da pandemia e o 

avolumar de tarefas, cada vez menos participantes puderam estar 

presentes nos encontros síncronos e, nesta medida, optamos por 

                                                             
69 A Psicologia Positiva, criada por Martin Seligman, visa comprovar que é possível se ter 
uma vida mais feliz e satisfatória. Para isto, fundamenta-se na resiliência como elemento a 

nos permitir adaptar-nos às situações cotidianas de maneira positiva. Veja também o site 
da PUCRS sobre o assunto: https://blog-online.pucrs.br/public/o-que-e-psicologia-

positiva/ 
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findá-los. O grupo no whatsapp permaneceu ativo até o final de 

2020, encerrando a ação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Seguimos em 2021 e a quarentena ainda nos impõe 

reflexões e redimensionamentos sobre o que é “ficar em casa” e 

sobre conceitos básicos como família, maternidade, maternagem, 

casa, relação conjugal, dentre tantos outros. Neste sentido, ao 

compartilharmos neste ensaio algumas breves impressões sobre 

este peculiar momento da humanidade, somos conduzidas a 

outras possibilidades de compreender o que tínhamos por “certo” 

e, consequentemente, mantermos a esperança de podermos nos 

reinventar enquanto pessoas, enquanto humanidade. Com o 

grupo, percebemos que as mulheres passaram a reconhecer 

processos muito enraizados na sociedade patriarcal, como 

violência psicológica e sobrecarga mental. E foi exatamente por 

muitas destas imposições sociais, desta sociedade patriarcal, que 

as mulheres acumularam sofrimento mental e físico, 

especialmente nesta pandemia de Covid-19. Abusos de todas as 

ordens se amontoam sobre muitas mulheres sem que elas sequer 

se sintam vítimas destes abusos. Muitas vezes, há, inclusive, uma 

naturalização dos abusos, físicos ou não. Como ativistas que 

também somos, pensamos que nosso papel passa pela tarefa de, a 

partir de uma linguagem acessível, estimular o pensar sobre os 

sentidos do “ser mulher”, do “ser mãe”, do “ser pessoa”, da 

valorização dos trabalhos de cuidado e reprodutivos, etc. É uma 

luta que, por certo, não finda por aqui. Amiúde, sigamos vigilantes. 
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O presente trabalho tem como objetivo relatar a 

experiência ocorrida durante a pandemia de Covid-19 com um 

grupo de estudantes universitários ligados ao curso de 

Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC), na Faculdade UnB 

Planaltina (FUP). A Universidade de Brasília suspendeu as aulas 

poucos dias após o decreto de isolamento emitido pelo governo 

do DF. Com o início do isolamento, a partir de 15 de março de 

2020, nós, equipe docente do curso, passamos a nos reunir de 

forma online para identificar quais as ações possíveis diante de 

um quadro tão assustador e caótico.  

A situação de incerteza acerca do vírus e suas decorrências 

gerou insegurança, angústia, ansiedade e medos generalizados na 

população. O desconhecimento sobre o vírus e sua capacidade de 

destruição colocou a Universidade de Brasília (UnB) em alerta, em 

busca de soluções científicas, porém o governo brasileiro atuou 

com negligência e descaso, dificultando a busca de saídas, ao 

cortar verbas e desqualificar o conhecimento científico.    
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AÇÕES DA UNB E DA LEDOC EM MEIO À PANDEMIA 

 

Diante das dificuldades, a UnB buscou conhecer a situação 

de sua população, de forma a compreender as condições sanitárias 

e construir alternativas para realizar as aulas. Por meio de uma 

pesquisa de rastreio com a comunidade universitária, encontrou-

se que os recursos tecnológicos disponíveis no ambiente 

residencial e/ou familiar eram bastante limitados para muitos 

estudantes. Tal fato levou a Universidade a criar editais de apoio à 

aquisição de novas mídias, a fim de alcançar condições para a 

realização de atividades pedagógicas de forma remota. 

Para estudantes do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo (LEdoC), em sua maioria camponesas(es) e quilombolas, as 

condições materiais para acompanhar as atividades acadêmicas se 

mostraram muito mais precárias. Neste contexto, o colegiado de 

professores da LEdoC definiu diversas medidas específicas para o 

funcionamento do curso em tempo de pandemia e isolamento. 

Entre elas, estava a não obrigatoriedade de aulas síncronas e a 

diminuição da oferta de disciplinas obrigatórias. O propósito 

destas medidas foi dar condições para que estudantes recebessem 

amparo e apoio do curso, evitando assim o abandono. A 

permanência de estudantes do campo na Universidade, que já era 

repleta de dificuldades e desafios, se agravou com a pandemia. 

Para estreitar laços, foram fortalecidos canais de 

comunicação mais rápidos e acessíveis como o e-mail e whatsapp, 

ambos com acesso por telefones celulares. As disciplinas tiveram 

sua comunicação por estes meios, em principal o whatsapp, uma 

vez que a maioria das companhias de telefonia celular permitem o 

uso do aplicativo mesmo sem que o consumidor tenha créditos.   
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O fortalecimento do vínculo com estudantes possibilitou o 

acesso às informações sobre as condições psicossociais e 

econômicas de suas famílias. Observou-se também manifestações 

de dificuldades pessoais, ansiedade, medo e sofrimento devido ao 

isolamento e desamparo. Pudemos identificar um crescente 

número de estudantes sem trabalho e/ou sem possibilidade de 

utilizar suas redes de apoio. Desta forma, em um esforço de 

colaborar com a situação estudantil, o colegiado sugeriu a criação 

de um grupo de apoio psicossocial a estudantes. Nós autoras, que 

somos também psicólogas, coordenamos a proposta.  

Inicialmente, criamos um espaço virtual pelo whatsapp, que 

denominamos Grupo de Apoio LEdoC. O grupo funcionou por dois 

meses, com formato em construção e participação livre. Se 

configurou como um grupo de acolhimento que pretendia escutar 

angústias de estudantes, promovendo reflexões, informações 

sobre saúde mental, autocuidado e autoconhecimento.  

Identificamos que o caráter informal do grupo se tornou 

uma de suas fragilidades, pois, apesar de muitos estudantes 

necessitarem de apoio, não reconheciam no grupo um espaço útil 

para si, o que implicou em uma baixa participação. Em agosto de 

2020, o grupo foi transformado em uma disciplina, de forma 

assíncrona e mantendo o whatsapp como principal meio de 

comunicação e interação. 

Cabe dizer que, no ano de 2019, por meio da iniciativa do 

Decanato de Assuntos Comunitários (DAC), a UnB iniciou um 

trabalho de acolhimento de estudantes com dificuldades 

psicossociais durante a formação profissional e acadêmica. Este 

serviço foi disponibilizado de forma presencial, tendo sido 

iniciado também na faculdade de Planaltina, em agosto daquele 
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ano por meio da oferta da Terapia Comunitária Integrativa (TCI). A 

TCI é uma técnica de trabalho de saúde mental em grupo que tem 

seu histórico em um trabalho dentro do espaço universitário. Este 

trabalho deu origem a um modelo terapêutico que possibilita uma 

reflexão grupal, gerando suporte social e um apoio coletivo 

(BARRETO, 2008). 

No início da pandemia em 2020, o grupo de terapeutas 

comunitários que até então atuavam presencialmente em vários 

espaços da UnB, se disponibilizou a realizar os encontros de TCI 

via remota. Rapidamente os grupos aconteceram na forma de 

disciplina de Tópicos Especiais em Saúde Coletiva (TESC), sendo 

oferecidos em vários dias da semana, continuando até o presente 

momento. 

A disciplina optativa de Tópicos Especiais em Saúde 

Coletiva da LEdoC se tornou um espaço de diálogo, autocuidado e 

autoconhecimento, assim como de cuidado do outro. Com este 

enfoque, objetivamos que os conhecimentos ali construídos 

pudessem reverberar em futuras situações e contextos que 

estudantes viessem a encontrar. A oferta desta disciplina tinha o 

propósito de possibilitar a formação de uma rede de apoio, com 

estrutura de escuta e acolhimento. Um aspecto relevante da 

formação da disciplina foi o entendimento que sua criação 

significaria garantir um espaço institucional e curricular, 

regulamentando a disponibilidade de tempo de professoras e 

estudantes, o que, de alguma forma, refletiria em um ganho 

pedagógico. 

Como objetivos do grupo, estabelecemos que o trabalho 

seria orientado a uma experiência individual e coletiva que 

possibilitasse: 1) Vivenciar o acolhimento virtual; 2)  Identificar os 
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fatores que promovem sofrimento e possibilidades formas de 

lidar; 3)  Trabalhar o autoconhecimento, autocuidado; 4) Analisar 

as circunstâncias sociais e familiares como os sentimentos e 

emoções vivenciadas; 5) Reconhecer os recursos pessoais e 

coletivos para lidar com os processos e dificuldades emocionais; 

6) Identificar as redes de apoio familiares e comunitárias como 

forma de lidar com as dificuldades coletivas e pessoais;  (7) 

Promover o encaminhamento para profissionais da saúde, quando 

necessário. 

 

ESTUDANTES MÃES 

 

Trinta e quatro estudantes mulheres e um estudante 

homem se matricularam na disciplina. Esse número foi bastante 

superior ao das estudantes que participavam do grupo de apoio 

informal. Entre as hipóteses que levantamos para a grande procura 

estão dois fatos:  a configuração do grupo de acolhimento 

enquanto disciplina possibilitou que estudantes com baixa 

disponibilidade de tempo e necessidade de créditos acadêmicos 

usufruíssem de um espaço de cuidado; e a divulgação de forma 

institucional, inclusive no sistema de matrículas. 

Dois destaques que gostaríamos de fazer são a respeito da 

predominância feminina e, em particular, da maternidade. Ser 

mulher em nossa sociedade já é motivo para maior possibilidade 

da vivência de sofrimentos psíquicos. Isso ocorre em razão das 

altas demandas, responsabilidades, preocupações, medos, 

violências, assédios e imposições sociais (Silva, Matos, Silveira & 

Barbosa, 2013). Ser mulher no contexto de pandemia se tornou um 

fator de ainda maior incidência dessas dificuldades. Entre outras 
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situações desafiadoras, as mulheres estão vivenciando 

comprometimento da qualidade de vida, restrições sociais, 

sobrecarga de funções com decorrente redução ou perda da 

produtividade e violência doméstica (Souza, Albuquerque & 

Praciano, 2020). 

Em relação à maternidade, mais de 60% das estudantes 

que participaram tinham filhos e este era um assunto recorrente 

na disciplina. A maternagem soma ainda mais demandas, 

preocupações e medos que aqueles experienciados por mulheres 

de forma geral. Ao falar sobre parentalidade no contexto da Covid-

19, Cluver e colaboradores (2020) enfatizam que uma série de 

fatores contribuem para o aumento do stress e do medo, bem 

como impactam as habilidades de tolerância e pensamento de 

longo-prazo. Ao elencar algumas das razões para tal fato, os 

autores mencionam: (1) o trabalho remoto ou a impossibilidade de 

se trabalhar; (2) trabalhar cuidando de crianças em casa; (3) 

incertezas acerca da situação; e (4) manter crianças ocupadas e 

seguras em casa. Frisa-se também os desafios específicos de 

famílias de baixa renda, como a própria questão financeira e o 

reduzido espaço físico domiciliar não condizente com a 

quantidade de pessoas que lá residem.  

Vale destacar que, no Brasil, a parentalidade fica ainda mais 

restrita à maternidade. Adicionalmente, as estudantes de nossa 

disciplina vivem situações de monoparentalidade, fortes 

incertezas econômicas em decorrência do trabalho no campo ou 

da falta de um emprego estável, baixo acesso a serviços de saúde 

e, em alguns casos, escassez de recursos como energia elétrica e 

internet. Ser mãe, estudante e provedora de uma família, em uma 

situação como a pandemia da Covid-19, pode trazer muitos 
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obstáculos para a saúde mental e o bem-estar.                                                     

 A presença de estudantes com filhos foi um elemento 

marcante no grupo, já que em geral, as mães se posicionaram mais 

claramente, relatando as condições difíceis em que se 

encontravam e solicitando auxílio. Pesa sobre as mães/mulheres a 

tarefa de cuidar de filhos(as), pais/mães, avós, casa, sendo este 

papel um dos fatores da sobrecarga e exaustão. 

Entre as estudantes, 40% viviam sozinhas com seus filhos 

e o isolamento impôs sobre elas uma maior solidão no cuidado 

infantil. Em pesquisa recente realizada com mães durante a 

pandemia (UFMS, 2020), encontrou-se que de 822 mulheres de 

todas as regiões do Brasil, 25% das mães tinham sintomas de 

depressão, 7% sintomas de ansiedade, 23% sintomas de estresse 

e 39% sintomas de estresse pós-traumático. De acordo com as 

autoras, a existência da pandemia tem gerado traumas para muitas 

pessoas e gerado “estresse pós-traumático”. 

Para realizar o acolhimento do nosso grupo, uma das 

primeiras atividades solicitadas foi o relato das dificuldades 

vivenciadas durante a pandemia, ao que o grupo respondeu: 1) 

Dificuldade de lidar com as crianças; 2) Dificuldade de conciliar 

atividades com a presença das crianças; 3) Planos interrompidos; 

4) Mudanças e rupturas no cotidiano; 5) Perda de trabalho; 

Dificuldade de sobrevivência; 6) Luto; tristeza; medo; 7) 

Dificuldades de ajudar as crianças com suas aulas; 8) Falta de 

recursos tecnológicos; 9) Incerteza sobre o futuro e sobre a volta 

à normalidade; ansiedade; 10) Insegurança devido à falta de 

confiança no sistema de saúde. 

 Observamos que as dificuldades envolvendo o cuidado 

das crianças foram fortes causadores de estresse, medo e 
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ansiedade. As mães relataram, ainda, dificuldades de acompanhar 

as crianças nas tarefas escolares e de conciliar o próprio estudo 

acadêmico com a presença das crianças.  No campo, a escassez de 

equipamentos, internet e mesmo de energia elétrica agravam o 

isolamento, gerando situações ainda mais estressantes e 

angustiantes. Durante todo o percurso da disciplina buscamos dar 

suporte a essas questões com orientações, sugestões e escuta. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NA DISCIPLINA 

 

Tivemos a intenção de colaborar para o desenvolvimento 

de recursos para realização de autocuidados e de uma rede de 

apoio que perdurasse após o término do semestre, propondo 

reflexões individuais ou atividades em dupla, com escuta e 

compartilhamento. Novos temas eram propostos em uma 

periodicidade que variava entre uma e duas semanas, dependendo 

do engajamento das estudantes. 

As atividades eram introduzidas no grupo a partir de algum 

pré-texto, como um vídeo ou um texto curto, seguido de uma 

pergunta que fomentasse a reflexão ou de sugestões práticas de 

ações a serem realizadas. Algumas das atividades propostas 

foram: (1) Elaboração de cartas e relatos de experiências; (2) 

Exercícios de autoconhecimento, atenção plena, lazer, tempo para 

si e autocuidado; e (3) Diálogos sobre emoções e sentimentos, 

reflexões sobre ansiedade, medo e estresse.  

Dentro do período combinado as estudantes deveriam 

realizar as atividades e compartilhar no grupo uma síntese 

reflexiva. Estimulamos a manifestação individual e em duplas por 

meios diversos, como desenhos, vídeos e áudios. Com isso, 
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buscamos promover mais possibilidades de externalização de 

sentimentos. Muitas estudantes não tinham o hábito de 

compartilhar suas emoções, angústias ou medos. Havia também a 

importância de quebrar a barreira “acadêmica”, que define um 

único formato de trabalhos a serem realizados na Universidade. 

Apesar de que nosso grupo estivesse  categorizado enquanto uma 

disciplina, nos definíamos enquanto espaço livre, de trocas e 

acolhimentos, da forma que cada uma considerasse mais 

confortável.  A participação foi intensa, em geral, com poucas 

ausências ou abandonos. A partir dos compartilhamentos no grupo 

fazíamos análises sobre elas e tecíamos comentários colaborando 

e orientando a reflexão grupal. 

Iniciamos com um horário fixo semanal para realizar 

mediações e em seguida ampliamos para um contato mais 

distribuído, buscando garantir alguns diálogos online, tanto no 

grupo quanto de forma particular. Para realizar um 

acompanhamento mais direto, individual e particular com as 

estudantes, cada uma de nós se responsabilizou por uma parte do 

grupo. Realizávamos contato diretos periódicos buscando aquecer 

e dinamizar o coletivo, assim como prover um espaço de escuta e 

cuidado. Como o compartilhamento no grupo não era obrigatório, 

algumas estudantes optaram por falar conosco de forma 

individual. 

Nas falas de estudantes relevaram-se o reconhecimento da 

necessidade de solidariedade e da importância do espaço de 

amparo institucional, o fortalecimento de laços/redes de amizade 

e de apoio entre elas; o acolhimento da busca de autocuidado, 

saúde física e mental; aproveitamento dos cuidados oferecido às 
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crianças como atividades lúdicas, exercícios de empatia e de 

acolhimento.  

Na avaliação final do semestre, solicitamos que fossem 

relatadas as aprendizagens e os benefícios trazidos pela 

experiência de cada uma com o grupo. A vivência da solidariedade, 

espaço para expor seus sentimentos, apoio emocional, incentivo 

para focar nos aspectos positivos dos acontecimentos, troca de 

estratégias para lidar com emoções, bem como o estímulo ao 

autoconhecimento, foram de grande importância para modificar o 

estado emocional inicial do período de pandemia.   

A promoção de atividades que privilegiavam o diálogo, a 

troca de ideias e reflexões permitiram a criação de vínculos e de 

redes de apoio no grupo. O compartilhamento de depoimentos, 

opiniões e dificuldades levaram à compreensão de que muitos 

estavam experimentando os mesmos sentimentos, promovendo a 

diminuição da solidão e do negativismo. As atividades e a 

comunicação tinham como objetivo serem acolhedoras, suaves e 

compreensivas, o que implicou em muitas trocas amorosas, 

generosas e solidárias durante o semestre.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O contexto atual nos fez perceber a importância de se 

constituir espaços de escuta e acolhimento no meio universitário 

e, em específico, no curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Apesar das decorrências da pandemia terem criado e/ou 

intensificado sofrimentos psíquicos, muitas estudantes já se 

deparavam com situações difíceis anteriormente e se 

beneficiariam de um grupo de suporte. Quando se trata das mães 
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universitárias, elas se deparam com incontáveis dificuldades e 

lutam pela conclusão e sucesso de seus estudos, num contexto 

marcado por uma sobrecarga histórica sobre a mulher, onde as 

barreiras para concluir sua carreira acadêmica são constantes 

(URPA & SAMPAIO, 2011) 

 Um destaque que fazemos é em relação à “autorização” 

que cada uma sentia ao ver que seus sofrimentos, preocupações e 

medos eram partilhados pelas outras pessoas. Ter suas emoções 

legitimadas é importante tanto para o engajamento em ações de 

autocuidado quanto para não demandar posturas de pessoas 

fortes e que conseguem lidar com todas as situações adversas. Ao 

longo do semestre, as estudantes foram percebendo que tinham 

condições para lidar com as adversidades. Além disso, no lugar de 

uma felicidade e força compulsória, havia a possibilidade de 

acolher e ser acolhida. 

Concordamos com Carvalho (2020) de que é preciso 

compreender historicamente a condição da mulher/mãe 

universitária. Esta fase da vida é marcada por transformações 

corporais e psíquicas que somadas com a maternidade, exigem da 

mulher desafios demasiado altos, conduzindo-as para o 

isolamento, esgotamento e inclusive o adoecimento.  

Para as mães universitárias conjugar o exercício da 

maternidade na juventude com as responsabilidades da vida 

adulta é um grande desafio. Para as Instituições de Educação 

Superior, fica a tarefa de buscar oferecer condições necessárias 

para apoiar a continuidade da formação e acolhimento de suas 

dificuldades, criando estruturas de suporte que evitem o fracasso 

e o abandono (URPIA & SAMPAIO, 2011). Tais desafios apontam 

para políticas de assistência que possam apoiar a experiência de 
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transição para a maternidade nesse contexto, facilitando a 

continuidade dos estudos.   
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ARTE RESISTÊNCIA – SEXTO ATO 
LIBERDADE 

(Gabriela Nery, 08/08/2020) 

 

 Às vezes, me sinto um pássaro,  

Preso em uma gaiola,  

Mas, também, os pássaros são livres,  

Sempre vejo alguns pela orla.  

Quero soltar minhas asas,  

Voar pelas casas,  

E, além de voar,  

Quero me aventurar.  

Por mais bobinha que essa aventura pareça,  

Ela faz com que minha criatividade cresça,  

De fazer histórias, que jamais irão embora, de nossa memória.  

Quando eu crescer, posso ser de tudo, até mesmo músico e estudar 

russo.  

Pode haver um grande muro,  

Que para subir, pode ser um sacrifício,  

Mas eu acredito que em um tempo curto,  

Eu subo esse muro com minhas asas,  

E encontrarei um paraíso  
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ARTE RESISTÊNCIA – SÉTIMO ATO 

NOTAS PARA UM CURRÍCULO UTÓPICO 

 

Pátria, para mim, são os homens pelos  

quais tenho responsabilidade 

 

Vilém Flusser 

M. Laurinda Ribeiro de Souza 

 

Desde o ano passado, 2020, a OMS vem alertando e 

considerando a necessidade de se criar espaços de discussão e 

tratamento para os efeitos da pandemia sobre a saúde mental.   

Certas queixas de sofrimento psíquico como a depressão, a 

ansiedade, o cansaço, o desgaste mental, a hipocondria, o 

consumo de drogas licitas ou ilícitas, as perturbações do sono e da 

memória, a dor dos rituais de lutos mal vividos, têm aumentado 

significativamente em decorrência do isolamento provocado pela 

pandemia e pela ameaça constante da contaminação e da morte.  

As notícias constantes sobre o número de mortes, a falta de 

insumos médicos, a lotação das UTIs, o aumento do desemprego, 

da fome e da violência – principalmente contra as mulheres e 

crianças, nos atravessam e nos deixam em estado de extremo 

desamparo.  

As desigualdades se evidenciaram e se acentuaram. 

Trabalhadores antes invisíveis, ganharam visibilidade e 

mostraram sua importância: empregadas domésticas, 

entregadores, carteiros, coletores de lixo. E outros, que já eram 

visíveis, tiveram sua importância acentuada: trabalhadores da 

saúde, pesquisadores, professores.  
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A sobrecarga do trabalho feminino mostrou o quanto essa 

divisão é injusta. As escolas viveram e vivem um grande impasse – 

entre abrir e fechar. As crianças sofrem com a ausência dos 

espaços de socialização, com o tédio das aulas pela internet, com 

a dificuldade, em muitos lugares, do acesso à rede e com pais 

sobrecarregados pelo trabalho de home-office. 

Os adolescentes e jovens sofrem pela impossibilidade do 

que lhes é mais vital: o encontro grupal, a construção de uma 

passagem para fora do âmbito familiar, a descoberta e as 

experiências dos primeiros encontros amorosos, tendo como 

consequência, muitas vezes, as atuações em saídas 

inconsequentes.  

Tudo isso se acentua quando assistimos ao negacionismo 

praticado pelas autoridades que estariam na função de proteção e 

defesa de nossas condições de vida, com a falta de coordenação 

sanitária, com o desrespeito ao que já estava formalizado na 

consolidação do Estado Social de Direito. 

É preciso dizer que a precarização da vida é anterior ao 

surgimento da pandemia. A expansão do neoliberalismo construiu 

uma forma de existência marcada pela figura do 

empreendedorismo, do individualismo e da concorrência. A ilusão 

de um sujeito autossuficiente, isolado narcisicamente e 

assombrado pela exigência desmedida do cumprimento de metas 

e ideais, corrói as possibilidades da cooperação e da 

solidariedade.  

Embora a pandemia tenha tornado evidente a necessidade 

de construção de uma outra forma de habitar o mundo, práticas 

que incluem o social, o coletivo, o comum, vão se tornando cada 

vez mais esgarçadas e distantes do que seria um mundo mais 
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saudável e mais justo, como preconizado, este ano, pela 

Organização Mundial de Saúde.  

Desde o início do século passado, consideraram-se como 

direitos fundamentais o direito à moradia, ao trabalho, ao lazer, à 

saúde, à educação e à seguridade social.  

Haveria que incluir, também, um outro direito, defendido 

por Antonio Candido (1988), que é o direito à literatura e que pode 

ser estendido a toda espécie de arte. Para ele, a escrita literária 

tem um sentido humanizador e organizador sobre nossa mente e 

sobre o caos. “Quer percebamos claramente ou não, o caráter de 

coisa organizada da obra literária torna-se um fato que nos deixa 

mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos” 

(p.179). 

Mas, há um direito fundamental que está na base de todos 

os outros que é o direito a uma vida digna.   

Segundo a constituição brasileira de 1988, a existência 

digna está diretamente relacionada à valorização do trabalho.  

Então, um dos desafios que temos é o de apontar caminhos 

para que essas determinações constitucionais possam de fato se 

tornar realidade e avaliar o quanto e se isso será possível.  

As transformações recentes sofridas pelas condições do 

trabalho e as mudanças provocadas pela pandemia têm agravado 

significativamente essas perspectivas. No entanto, o desafio nos 

convoca e para isso é necessário que possamos aprofundar nosso 

olhar sobre a realidade do presente e abrir espaços para uma fala 

coletiva, uma fala de troca e de hospitalidade às diferenças. O 

futuro só se anuncia se podemos avaliar com olhar crítico o que 

acontece em nosso presente. 
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Iniciei este breve ensaio partilhando com vocês uma frase 

de Vilém Flusser, filósofo que nasceu em Praga e veio para o Brasil 

em 1941, fugindo do nazismo.  Radicou-se em São Paulo onde 

viveu por 20 anos tornando-se professor na USP, jornalista e 

escritor. Foi um dos pensadores do mundo da tecnologia 

abordando precocemente, já nos anos 80, a ideia de uma 

comunicação em rede.  Ele, que viveu situações extremamente 

difíceis e teve todos seus parentes mortos em campos de 

concentração, transformou o exílio em uma prática de conquista e 

liberdade.  

Se resgatei, de seus escritos, esta frase é porque ela me 

parece apropriada para o momento que vivemos e se contrapõe ao 

individualismo egocêntrico contemporâneo, à xenofobia, a todas 

as formas de exclusão, e `a ameaça da melancolização. 

“Pátria, para mim, disse ele, são os homens pelos quais 

tenho responsabilidade”.  Esta frase é um convite à solidariedade, 

à amizade e a uma ética marcada pelo cuidado de si, pelo cuidado 

com o outro e pelo cuidado com o ambiente em que vivemos. 

Ouvi, em noticiário recente que comentava os índices de 

desemprego e desalentados (cerca de 20 milhões de pessoas), 

uma entrevista com um jovem que não tinha acesso à internet. 

Além de comentar as dificuldades por não poder acompanhar a 

escola, tinha, também, a impossibilidade de conseguir um 

trabalho, pois não podia enviar seu currículo às possíveis 

empresas que o contratariam. Ele é mais um dos que fazem parte 

da geração sem acesso à escola e ao trabalho. 

Sensibilizada por esse depoimento e pela convocação de 

Vilém Flusser, lembrei-me do poema de Wislawa Symborska 
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“Escrevendo um currículo”70. Nesse poema, ela faz a denúncia de 

um mundo anônimo, formal e dessubjetivante. Inspirada por ele, 

decidi construir uma outra proposta de currículo, um currículo 

utópico. É meu desejo que ele possa ser partilhado como um 

convite a outra forma possível de habitar o mundo. 

  

  

                                                             
70 Poema de Wislawa: Escrevendo um currículo 

O que é preciso? 

É preciso fazer um requerimento 

E ao requerimento anexar um currículo 

O currículo tem que ser curto 

Mesmo que a vida seja longa 

Obrigatória a concisão e a seleção dos fatos. 

Trocam-se as paisagens pelos endereços 

E a memória vacilante pelas datas imóveis. 

De todos os amores basta o casamento, 

E dos filhos só os nascidos. 

Melhor quem te conhece do que o teu conhecido. 

Viagens só se for para fora. 

Associações a quê, mas sem por quê. 

Distinções sem a razão. 

Escreva como se nunca falasse consigo 

E se mantivesse à distância. 

Passe ao largo de cães, gatos e pássaros, 

De trastes empoeirados, amigos e sonhos 

Antes o preço que o valor 

E o título que o conteúdo. 

Antes o número do sapato que aonde vai, 

Esse por quem você passa. 

Acrescente uma foto com a orelha de fora. 

O que conta é o seu formato não o que se ouve. 

O que se ouve? 

O matraquear das máquinas picotando papel 
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Para escrever um currículo utópico: 

O QUE É PRECISO? 

Nada é preciso. 

 

Faça por gosto, por prazer 

Como se fosse escrever a um amigo 

Um amigo à espera de suas palavras 

 

Diga das paisagens que encontrou 

Dos lugares que conheceu 

Dos encontros que teve. 

 

Escreva como se falasse consigo 

 

Fale de seus sonhos, de suas viagens 

Das que fez, 

Das que imaginou 

Das que fará. 

 

Fale das coisas que aconteceram  

e que não eram para acontecer 

Do que era para ter sido e não foi. 

 

Das injustiças que viu, das dores que partilhou 

Dos que tinham o direito de viver e partiram. 

 

Acrescente uma foto do mundo 

Onde caiba o latido dos cães,  

o miar dos gatos,  
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o canto dos pássaros 

O som da água nas corredeiras,  

o farfalhar do vento nas florestas. 

 

Tudo isso falará de você e será o seu currículo. 

 

Coloque-o no correio endereçado  

a todos que queiram habitar o mundo de uma outra forma. 

 

Você poderá escutar, quem sabe, 

A diversidade dos dialetos e cantos humanos. 

Assim seja! 
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CAPÍTULO 13 

EXPERIÊNCIAS COM O ENSINO REMOTO:  

HIPER(TENSÕES) NO TRABALHO DOCENTE 

 

Andréa Cardoso Reis 

Letícia Teixeira da Silva 

 Margarida dos Santos Pacheco 

 

 

 

 

Este artigo se constrói a partir do diálogo entre três 

professoras educadoras com distintas experiências no ensino 

remoto, mas que se interconectam no intercâmbio dessas 

experiências no grupo de pesquisa em que participam. O grupo de 

pesquisa Laboratório de Pesquisa em Infância, Imaginário e 

Subjetividades (LAPIIS) experimentou, no ano de 2020, 

experiências singulares com relação ao debate acerca do ensino 

remoto e de concepções e práticas do ensino remoto. O diálogo 

com alguns teóricos se tornaram fundamentais para ampliação de 

holofotes sobre o contexto sócio-político-econômico-cultural e 

educacional em torno da questão pandêmica que atravessa o 

Brasil, sem desconsiderar o cenário mundial. Nesta perspectiva, 

nossa interlocução é feita com Boaventura Santos (2020), Freire 

(1996; 2000) Kohan (2019), Rancière (2019), Larrosa (2011), 

Nóvoa (1995), Reis & Guimarães (2020), SILVA & SILVA (2020) e na 

legislação que sustenta a realização do trabalho remoto. O diálogo 

com estes autores e outros têm nos possibilitado ver as condições 

intrigantes na vivência do trabalho docente em tempos de 
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pandemia. As reflexões e os fios de esperança são os pilares que 

sustentam a educação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema do ensino remoto ganhou centralidade nas 

reuniões do grupo, uma vez que professores da educação básica e 

do ensino superior, em diálogo, se viam diante de uma nova 

realidade, pois tanto na escola quanto na universidade a realidade 

de uma modalidade como essa não havia sido experimentada.  

Vários questionamentos foram sendo realizados. 

Questionamentos que se relacionavam ao significado do ensino 

remoto, como fazer o ensino remoto, como professores se sentiam 

no ensino remoto, como alunos se sentiam no ensino remoto. E 

ainda quais as condições para a realização de um ensino remoto? 

Uma longa e dura caminhada neste tempo de pandemia 

que se iniciou em 2020 e atravessa 2021 e que não sabemos 

quando terminará. No entanto, diante às informações obtidas por 

pesquisadores nas redes sociais e demais meios de comunicação 

somos cônscios de que um retorno a uma vida social mais 

equilibrada ou com mais normalidade demanda uma política de 

educação e saúde mais eficaz. Se observarmos mais de perto, o 

que a população em geral e a escolar necessitam, 

emergencialmente, é de imunização por vacina.   

A imunização vacinal ao longo de décadas tem nos 

mostrado que é o meio mais eficaz para se conter doenças com 

alto grau de contágio. As ciências médicas e farmacêuticas têm 

avançado em pesquisas, descobertas e produção de vacinas como 

as que estão disponíveis no Brasil e no mundo 
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(Coronavac/Sinovac, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Pfizer, 

Janssen, Sputinik) contra o contágio viral, as autoridades de saúde 

recomendam o uso de máscaras, álcool em gel, sabão e o 

distanciamento social. Estas são alternativas eficazes para coibir a 

disseminação do vírus. 

Concordamos com Boaventura Santos (2020) quando se 

refere à adaptação ou busca de alternativas: 

 

pandemia e a quarentena estão a revelar que 
são possíveis alternativas, que as sociedades se 
adaptam a novos modos de viver quando tal é 
necessário e sentido como correspondendo ao 
bem comum. Esta situação torna-se propícia a 
que se pense em alternativas ao modo de viver, 
de produzir, de consumir e de conviver nestes 
primeiros anos do século XXI. Na ausência de 
tais alternativas, não será possível evitar a 
irrupção de novas pandemias, as quais, aliás, 

como tudo leva a crer, podem ser ainda mais 
letais do que a actual. (SANTOS, 2020, p. 29).  

 

Referindo-nos à população escolar da educação básica à 

superior, alternativas para um retorno presencial estão sendo 

planejadas, mas necessitam ser pensadas com lucidez diante da 

crise sanitária que vivemos. 

Uma das alternativas propostas para as atividades 

pedagógicas não pararem se relaciona ao que professores e alunos 

estão experenciando com a instituição do ensino remoto. Mas, vale 

ressaltar que este ensino chegou de forma confusa, não somente 

para educadores e alunos, mas também para a sociedade. A 

confusão conceitual ainda é notória, ou melhor, o entendimento 
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do que seja ensino remoto é confundido com as práticas utilizadas 

na educação a distância (EaD).  

Diante da complexidade do momento de pandemia e das 

inseguranças com o trabalho remoto, as discussões sobre a 

questão se iniciaram nas instituições educativas e em outros 

segmentos sociais, em lives, debates na mídia e nas redes sociais, 

congressos, seminários com a finalidade de tentar dirimir dúvidas, 

minimizar as inquietações dos docentes, pais, alunos, técnicos, 

enfim todos que militam no processo educativo e toda a 

sociedade. 

 

O QUE COMPREENDEMOS COMO ENSINO REMOTO? 

 

Em nosso caso, como profissionais da educação superior, 

da educação básica e participantes de grupo de pesquisa e 

extensão procuramos elucidar o significado de ensino remoto e 

socializá-lo em um glossário com um título “O vírus viralizou 

nossa língua”, como se apresenta no site do INFES71.  

Conforme a definição no glossário, citado no projeto de 

extensão O vírus viralizou nossa língua (2020), buscamos o 

significado iniciando pela origem das palavras “ensino e remoto”. 

 

Etimologia: Palavra composta pelo termo 
ensino, de ensinar — que provém do latim de 
insignare, e remoto — que deriva do latim 
remotus. Significados: Ensino 1. Transmissão de 
conhecimentos; instrução. 2. Os métodos 
empregados no ensino. Remoto 1. Distante (no 
tempo ou no espaço). 2. Tecnologia. Que é 

                                                             
71 http://infes.uff.br/glossario/ 
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acessado ou realizado por meio de linha de 
comunicação entre computadores ou redes de 
computadores. [É também usado em relação a 
periféricos e aplicativos.]72 

 

Como nossa intenção é explorar o significado com mais 

clareza, afirmamos que diferentemente de alguns seres 

pensantes, estamos convictos que ensino remoto não é a mesma 

coisa que ensino a distância. O que entendemos por Ensino a 

Distância? É uma modalidade de ensino em que o aluno, tem um 

tempo próprio para estudo conforme sua disponibilidade, 

mediado pela tecnologia, sem necessitar da presença física do 

professor na execução de suas tarefas relativas ao processo 

ensino-aprendizagem. Tal procedimento é diferente do que se 

propõe para o ensino remoto, porque este nasce em uma situação 

emergencial, para atender a modalidade de ensino presencial para 

que o processo ensino aprendizagem não ficasse estagnado 

durante o tempo de pandemia. Nesta perspectiva, alunos e 

professores interagem mediados pela tecnologia: computadores, 

smartphones, celulares e outros meios, sem precisar estar no 

mesmo espaço geográfico, mas interagindo simultaneamente (de 

forma síncrona) ou de forma assíncrona às plataformas digitais ou 

outras alternativas para minimizar a falta de acesso à educação 

escolar.  

Ressaltamos que a substituição da aula presencial pela aula 

on-line veio respaldada pela Portaria nº 343 de 17 de março de 

2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 

                                                             
72 No site e link é possível ter acesso as principais referências utilizadas. Disponível em: 

http://infes.uff.br/glossario/ 
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aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do 

Novo Coronavírus (COVID-19). As aulas presenciais nas 

instituições de ensino superior já se encontravam em andamento. 

A pandemia acelerou e a portaria publicada em caráter 

emergencial necessitou ser prorrogada e se mantem até os dias de 

hoje.  

Seguindo as determinações legais, O Conselho de Ensino 

e Pesquisa da UFF, aprovou a Resolução 197/2000, estabelecendo 

os critérios para a oferta de componentes curriculares no ensino 

de graduação a partir de 31 de dezembro de 2020. 

Define no Art. 9º que “As atividades remotas serão 

constituídas por atividades didáticas síncronas e assíncronas, 

realizadas por meio da utilização de ferramentas de tecnologias 

de informação e comunicação”. 

Detalhando mais os significados, no parágrafo 1º que “As 

atividades síncronas envolvem a comunicação de forma 

simultânea, em tempo real, com os participantes conectados 

simultaneamente no ambiente virtual”. No mesmo artigo, no 

parágrafo 2º, explicita que “As atividades assíncronas possibilitam 

que discentes e docentes realizem ações nos ambientes virtuais a 

qualquer momento, sem a necessidade de que mais de um esteja 

conectado ao mesmo tempo”. 

Percebemos através dos holofotes pandêmicos que as 

fraturas e fragilidades intrínsecas à nossa educação ao longo de 

décadas foram expostas, ou melhor, dizendo, escancaradas. 

Talvez, muitos educadores não quisessem admitir ou podem ainda 

não querer, olhar ou mexer nestas fraturas porque chocam e exige 

investimento humano, mudanças em políticas públicas que 

atendam às necessidades da educação e do povo brasileiro.  
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EXPERIÊNCIAS REMOTAS NA UNIVERSIDADE 

 

Desde 2020 novas experiências de ensino vêm sendo 

vivenciadas tanto nas escolas quanto nas universidades. Duas das 

autoras são docentes na Universidade Federal Fluminense e 

imersas neste contexto pandêmico vários são os questionamentos 

que cotidianamente levantamos a respeito dessas experiências na 

universidade. Entre eles: 

 

 Se efetivamente acontecem relações de aprendizagem 

nessa nova forma de ensinar-aprender;  

 Sobre a qualidade desse ensinar-aprender (entenda-se 

aqui avaliação); 

 

Nessa perspectiva, outras inquietações são aguçadas. 

Exemplificando: como essas questões vão sendo refletidas na 

formação dos professores dos cursos de Licenciaturas? 

Acrescentando as polêmicas em torno das disciplinas práticas, 

como realizá-las de forma remota? E as práticas de ensino que 

demandam a realização de estágios que também precisaram ser 

ressignificados com a aplicação de medidas de contingência 

sanitárias na tentativa de preservação da vida?   

Diante desses questionamentos trouxemos aqui alguns 

relatos autobiográficos, nossos, de professoras atuantes na 

formação de professores e implicadas na escola por meio de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão em diálogo com 

professoras da escola básica e pesquisadoras que atuam na 

interface dessas modalidades de ensino vividas em meio às 

hiper(tensões) no contexto do ensino remoto.  
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A ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM 

TEMPOS REMOTOS… 

 

É importante narrarmos neste artigo como as experiências 

de trabalho remoto se entrelaçam à dinâmica de atividades do 

grupo de pesquisa LAPIIS.  

O Laboratório de Pesquisa em Infância, Imaginário e 

Subjetividades que, presencialmente se organizava com uma 

pauta de grupo de estudos, cursos de extensão, seminários de 

pesquisa e extensão, precisou se adequar à nova organização 

remota.  Transformar os encontros presenciais em encontros on-

line, adaptar o horário das reuniões, acolher as demandas e 

necessidades dos pesquisadores do grupo, abrir um canal de 

“escuta” e parceria com outros profissionais (pesquisadores, 

professores da escola básica, do ensino superior) pensar 

atividades de extensão que acolhessem a demanda da 

universidade e da comunidade local.  

A partilha dessas experiências passou a se tornar central 

nas reuniões do grupo de forma que elas começaram a ser 

materializadas na forma de um projeto de extensão intitulado “O 

vírus viralizou nossa língua”.  

O projeto em questão reúne pesquisas interdisciplinares. 

As ações vinculadas ao LAPIIS visam articular e integrar os 

trabalhos desenvolvidos por seus membros e colaboradores bem 

como contribuir com reflexões teórico-práticas para a comunidade 

acadêmica e local. 

Foi com esse compromisso que o grupo decidiu, por meio 

de seu Programa de Extensão, criar o projeto “O vírus viralizou 

nossa língua” com a proposta de criação de um glossário 
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construído a partir dos nossos verbetes incorporados à língua 

portuguesa durante a pandemia do novo Coronavírus. 

 

EXPERIÊNCIA REMOTA NO ENSINO 

 

Uma importante experiência relacionada ao ensino remoto 

diz respeito ao próprio significado do termo. O significado deste 

termo, ainda não dicionarizado, se tornou alvo de discussões e 

polêmicas. 

Discussões dentro das universidades, escolas, grupos de 

pesquisa tomaram grande proporção. O Grupo de Pesquisa do 

LAPIIS fez parte de uma ampla pesquisa relacionada ao projeto de 

extensão "O vírus viralizou nossa língua", compondo um dos 

verbetes do glossário da pandemia, produto deste projeto. 

Para as autoras deste artigo o "ensino remoto" pode ser 

vivenciado de diferentes formas. Na escola, na universidade, no 

contexto das famílias dos alunos. Já que o âmbito e os limites do 

significado de público e privado tomou outras proporções.  A 

experiência com o ensino remoto ganhou para nós essa dimensão 

do “acontecimento” a qual menciona Larrosa (2011) dizendo que 

a “experiência é ‘isso que me passa’”. (p.02). 

Assim, o ensino remoto não é uma experiência palpável no 

sentido de algo que me passa e que fica retido em mim, mas de 

algo que me atravessa, que me modifica, que me trans(forma). 

Cada professor, cada aluno precisou e ainda precisa se 

reinventar, se transformar investindo em novas formas de ensinar-

aprender, no ensino remoto. Cada diretor, gestor e todos os 

profissionais da educação que atuam na dinâmica educacional da 
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educação básica ao ensino superior precisaram modificar seus 

olhares e suas ações em relação à teoria e práticas educacionais. 

Em 2021 mais do que tentarmos definir o que é ensino 

remoto, precisamos compreender como professores e alunos 

estão construindo as relações dialógicas que dão suporte as suas 

aprendizagens. Os processos de subjetivação pelas quais essas 

aprendizagens são atravessadas. 

Sobre essa relação dialógica entre o saber e o ensinar, 

Freire (1996) já dizia que “ensinar não é transferir conhecimentos” 

contrariando o significado dicionarizado do termo. 

 

Saber que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para 
a sua própria produção ou a sua construção. 
Quando entro em uma sala de aula devo estar 
sendo um ser aberto a indagações, à 
curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas 
inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto 
em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não 
a de transferir conhecimento. É preciso insistir: 
este saber necessário ao professor – que 
ensinar não é transferir conhecimento – não 
apenas precisa de ser apreendido por ele e 
pelos educandos nas suas razões de ser – 
ontológica, política, ética, epistemológica, 
pedagógica, mas também precisa de ser 
constantemente testemunhado, vivido. (FREIRE, 
1996, p.  21). 

  

E este ser constantemente testemunhado, vivido tem 

relação com essa dimensão da experiência a que Larrosa (2011) se 

refere ao que me passa.  Por isso, mais do que delimitar um 

significado para o ensino remoto precisamos buscar vivê-lo como 
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experiência plena, inteira no instante, no tempo presente ou 

virtual em que vivemos em forma síncrona ou assíncrona. 

A palavra "diálogo" parece ser uma ponte importante entre 

o ensino e o remoto.  Estamos diante de uma tríade: Ensino - 

Diálogo – Remoto: Por essa via deveria caminhar “uma nova 

experiência fundante”. 

 

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de 
quando em vez, de acordo com o momento, 
tomar a própria prática de abertura ao outro 
como objeto da reflexão crítica deveria fazer 
parte da aventura docente. A razão ética da 
abertura, seu fundamento político, sua 
referência pedagógica; a boniteza que há nela 
como viabilidade do diálogo. A experiência da 
abertura como experiência fundante do ser 
inacabado que terminou por se saber 
inacabado. Seria impossível saber-se inacabado 
e não se abrir ao mundo e aos outros à procura 
de explicação, de respostas a múltiplas 
perguntas. O fechamento ao mundo e aos 
outros se torna transgressão ao impulso natural 
da incompletude. O sujeito que se abre ao 
mundo e aos outros inaugura com seu gesto a 

relação dialógica em que se confirma como 
inquietação e curiosidade, como inconclusão 
em permanente movimento na História. 
(FREIRE, 1996, p. 50). 

  

Essa experiência fundante, mediada pelo diálogo, não se 

fixa como metodologia única ou eficaz para o trabalho no ensino 

remoto, mas certamente, se constitui como o princípio de onde 

nasce todo conhecimento. De uma curiosidade de uma 

inquietação, uma pergunta. 
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EXPERIÊNCIA REMOTA NA PESQUISA E NA EXTENSÃO 

 

Assim como os projetos de extensão se entrelaçaram a 

pesquisa, o mesmo aconteceu com o ensino, na forma das 

pesquisas de conclusão de curso que foram redimensionadas e 

recriadas durante a pandemia.  

No GP LAPIIS várias foram as experiências que se 

entrelaçaram à pesquisa. Seja no ensino, na pesquisa ou na 

extensão o grupo de pesquisa também recriou seus espaços de 

atuação, como na redefinição de um novo projeto de pesquisa do 

grupo Repercussões da pandemia do novo coronavírus nos aspectos 

interacionais das linguagens oral e escrita que antes investigava 

Processos de leitura/escrita no mundo contemporâneo: tessitura de 

textos em infâncias, imaginários e subjetividades e que também 

resultou na continuação do projeto de extensão O vírus viralizou 

nossa língua em 2021 e a concepção de um livro73, todas essas 

produções, frutos das experiências no grupo de pesquisa. 

As ações de extensão são um importante elo que unem os 

pesquisadores do LAPIIS. Professores e estudantes atuantes em 

diferentes áreas do conhecimento e diferentes instituições.  

Somos um grupo inter e transdisciplinar. Tanto que a visibilidade 

do grupo de pesquisa dentro e fora da universidade e a integração 

de novos pesquisadores têm uma participação significativa da 

extensão. 

O projeto "O vírus viralizou nossa língua" tem essa marca. 

Um projeto que nasceu simultaneamente na escola e na 

                                                             
73 REIS, A. C. & PACHECO, M. S. (Orgs). Memórias de uma pandemia: escritas em 

transformação. (em construção).  
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universidade. Da necessidade de diálogo entre o que ambas 

sentem e vivem diante das hipertensões causadas pela pandemia. 

 

EXPERIÊNCIAS REMOTAS NAS ESCOLAS 

 

Tecer escritas sobre o ensino em tempos de pandemia traz 

a reflexão de que o desafio de lecionar em tempos tão sombrios 

não convidou, exigiu. E exigiu de todos e todas uma postura de 

reinvenção. Contudo, essa ideia de reinvenção pode perpassar 

pelo perigoso caminho da idealização de professores redentores, 

quando reiteram discursos de que os docentes têm por obrigação 

continuar, independente da situação e das condições de trabalho, 

sejam elas postas ou impostas.  

Inúmeras questões e situações-problemas que implicam 

diretamente a prática pedagógica dos professores são arrastadas 

desde o início da pandemia, no ano de 2020, como a precarização 

do trabalho docente, no que se refere à ausência de ferramentas 

adequadas de trabalho, o aumento da carga hora trabalhada que, 

consequentemente, afeta negativamente a saúde dos 

profissionais da educação, entre tantos outros desdobramentos. 

Muito se fala da educação como serviço essencial, mas pouco se 

fala de como transitamos de forma rápida da importância da 

educação à desimportância dos professores no Brasil, 

principalmente em tempos de pandemia. 

As aulas presenciais nas escolas do Estado de Rio de 

Janeiro foram interrompidas através de Decretos Estaduais e 

Municipais em razão da COVID-19, em uma sexta-feira, no dia 13 

de Março de 2020. No município de Itaocara, interior do Estado do 

Rio de Janeiro, localizado no Noroeste Fluminense, o Decreto 
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Estadual n.º 46.970 e o Decreto Municipal n.º 1.822, ambos de 13 

de Março de 2020, que dispõem sobre as medidas de 

enfretamento ao novo Coronavírus, COVID-19, e, 

consequentemente, sobre a suspensão das aulas presenciais, 

tornaram-se o pontapé inicial para a construção do projeto de 

Ensino Remoto elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, 

intitulado “Itaocara educando em tempo de COVID”74. 

Este projeto tem como público alvo todos os segmentos da 

educação básica da rede pública do munícipio de Itaocara e, em 

sua justificativa, a SME75 apresenta a forma como dará 

prosseguimento com o ensino remoto no município. É importante 

ressaltar que, embora o projeto construído tenha se dado de forma 

pouco detalhada e não estando datado, ele dá ênfase à 

importância de ser tratar com isonomia todos os alunos e alunas, 

deixando claro que, por compreender a realidade heterogênea dos 

discentes da rede, o ensino remoto não se daria por meio de 

plataformas digitais, pois reforçaria a desigualdade de acesso à 

educação.  

A partir disso, o ensino remoto para o ano letivo de 2020 

foi alinhado na rede através de apostilas impressas realizadas por 

professores de cada escola, com base no planejamento semanal 

enviado pela SME, com intuito de alinhar os conteúdos 

trabalhados em todas as escolas públicas, obedecendo, deste 

modo, o plano de curso da Rede Municipal. 

Já para o ano letivo de 2021, com a mudança de gestão e 

com um novo Secretário de Educação, a rede passou a construir as 

                                                             
74 O projeto não encontra-se disponível em nenhum site para leitura pública. O documento 

foi disponibilizado via e-mail para os professores e professoras da Rede Municipal de 

Educação. 
75 Secretaria Municipal de Educação. 
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apostilas de outra forma. Todos os professores da Rede Municipal 

foram agrupados, de acordo com a classe em que atuam, para que 

as apostilas semanais fossem construídas em coletividade e não 

mais de forma individualizada dentro de cada escola, tendo, pois, 

um orientador pedagógico ou orientadora pedagógica como 

responsável por cada grupo. Além disso, os professores foram 

incumbidos de criar grupos de turmas no aplicativo WhatsApp com 

os responsáveis dos seus e suas discentes e disponibilizar a 

explicação dos conteúdos das apostilas através de vídeos. 

Nesse momento, o grupo de WhatsApp passa a se tornar 

algum tipo de agenda eletrônica com recados informativos, mas 

não somente isso. O grupo poderia ser um espaço de troca, de 

compartilhamento, de registros, de estreitamento dos laços para 

uma parceria ainda mais forte entre família e escola, mas, por 

vezes, este torna-se um mero espaço informativo. Às vezes, as 

palavras dos professores apenas ecoa no vazio da tela gélida e 

permanece em repouso sem o movimento de resposta (ou das 

perguntas) que geram a troca. 

Diante desta dura realidade, como está sendo construído o 

vínculo afetivo das crianças com seus professores, se essa relação, 

muitas vezes se resume apenas ao conteúdo como a ponte da 

relação (professores X conteúdos X discentes) e não mais o afeto? 

Como Ferraro (2018) diz “Educar é um modo de amar, e se a 

educação está em crise também a relação de amor está em crise.” 

(FERRARO, 2018 apud KOHAN, 2019).  

Embora muitas mudanças estejam ocorrendo ao longo do 

ano letivo sobre a forma como fazemos o nosso trabalho de forma 

remota, com novas adaptações e anseios, os questionamentos 

sobre os desdobramentos e impactos do ensino remoto seguem 
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sendo realizados e refletidos. Nos indignamos, nos cansamos, mas 

seguimos refletimos sobre a nossa prática e estamos 

constantemente em movimento em busca de encontrar caminhos 

outros que façam sentido sobre o saber e o ensinar. Estamos em 

movimento porque somos caminhantes e não seguimos sós.  

 

TRILHA PEDAGÓGICA: DO GP LAPIIS À EDUCAÇÃO 

INFANTIL DO COLÉGIO ESTADUAL MUNICIPALIZADO 

TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA 

 

Durante a pandemia, passei a questionar sobre a potência 

da escrita, em especial, da minha, então, li sobre a experiência 

como sentido à escritura. E entendi, partindo dessa reflexão, que 

as palavras antes de serem para o outro, são para mim: 

"...escrevemos para transformar o que sabemos e não para 

transmitir o já sabido." (KOHAN; LARROSA, 2019)76. 

Não seguir só, diz respeito à educação, ao ato de educar e 

às possibilidades de troca quando compreendemos que somos 

sínteses das relações sociais e quando nos colocamos à caminho. 

Estar lecionando na Educação Básica e permanecer como 

pesquisadores, não é uma tarefa fácil. Mas, o estalo acontece 

quando percebemos que o cotidiano da sala de aula é muito maior 

do que um espaço entre quatro paredes, e as experiências que 

acontecem nesse espaço precisam ser registradas e 

compartilhadas. Então, neste momento, acontece a pesquisa, 

                                                             
76 Citação retirada da Carta de apresentação do livro “O mestre ignorante – cinco lições 

sobre emancipação intelectual”, de Jacques Rancière. 
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acontece uma educação dialógica, acontece a busca pela 

transformação da educação. 

Como António Nóvoa (1995) nos fala: 

 

A formação não se constrói por acumulação (de 
cursos, conhecimentos ou técnicas), mas sim 
através de um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por 
isso é tão importante investir a pessoa e dar um 
estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 
1995, p. 25). 

 

Deste modo, no ano de 2020, durante as partilhas 

pedagógicas do GP LAPIIS nasceu o projeto “O vírus viralizou nossa 

língua”. Durante o processo de sua construção, surgiu a ideia das 

crianças da Educação Infantil do Colégio Estadual Municipalizado 

Teotônio Brandão Vilela participarem da construção do glossário, 

afinal, com tantas novas palavras referentes à pandemia da 

COVID-19 presentes em nosso cotidiano, como as crianças 

estariam recebendo e como estariam compreendendo este novo 

vocabulário? 

Propomos, então, que as crianças se expressassem através 

de desenhos sobre o que elas compreendiam de determinadas 

palavras. A experiência resultou em criações muito interessantes, 

com vários traços camaleônicos. Em seus desenhos, as crianças 

retrataram o seu cotidiano. A saudade dos que se foram e da velha 

rotina, da escola, dos amigos e amigas. De fato, teve muito afeto 

na produção dos desenhos, pois dizia respeito às crianças. E isso 

fez total sentido a elas. Então, através do projeto, os 
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pesquisadores e pesquisadoras quiseram saber qual o sentido as 

crianças davam à essas palavras, agora tão íntimas delas. 

A parceria que se firmou a partir desse projeto-ponte entre 

a escola e a Universidade, em especial, entre os pesquisadores e 

pesquisadoras do GP LAPIIS e as crianças, diz respeito ao efeito de 

dar importância a todas as etapas de ensino, entendendo que uma 

é mais forte com a outra. Mais do que isso, escolher escutar as 

crianças e acolher as suas percepções é compreender a 

importância de pensar as infâncias com as crianças e não sem elas. 

O educar é para provocar, para enxergar, para despertar, 

para conceber novas experiências, para falar, para escutar, educar 

para autonomia, para a criticidade, para sentir e sensibilizar, para 

saber amar. O ensino remoto tem dificultado essa atenção às 

narrativas e questionamentos das crianças, mas precisamos 

continuar tentando por outras vias. 

 

A RELAÇÃO EDUCANDOS-EDUCADORES 

 

Nossas experiências docentes junto aos nossos educandos 

certamente se modificaram em tempos de pandemia. As relações 

educativas no universo pedagógico, seja nas escolas, seja nas 

universidades, exigem de nós outra forma de nos organizarmos 

subjetivamente.  

Relações espaço temporais bem delimitadas no ensino 

presencial ganham novos significados e produzem novos afetos 

na virtualidade do tempo e espaço que se instalam na interface 

que separam professores e estudantes. 

Não há mais uma mesa separando professores e estudantes 

na sala de aula. Entre estudantes e professores apenas uma tela. A 
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tela é a materialização da própria sala de aula com ou sem um pano 

de fundo. 

O que esperar dessas novas relações educativas? Como 

avaliar as aprendizagens no ensino remoto? Aliás, seria possível 

avaliá-las? Uma vez que temos ainda condições extremamente 

desiguais de acessibilidade de norte a sul do país. 

O que esperar das novidades trazidas nas plataformas 

digitais? Das novas metodologias? Dos novos equipamentos? Será 

que a parafernália tecnológica substituirá a mediação humana? 

Com a pandemia haverá mudanças ou adaptações a uma nova era 

educacional? O ensino tradicional deverá ser descartado? 

Tanto nossa experiência na escola básica quanto no ensino 

superior vêm nos mostrando que muitas das dificuldades que o 

ensino presencial enfrentava foram ampliadas no ensino remoto. 

A precarização das condições de trabalho do ensino público no 

país foi ampliada com lentes telescópicas. Não se encurtaram as 

distâncias entre professores e estudantes. O que é possível 

observar é que se tornaram mais visíveis as distâncias sociais e a 

complexidade que envolve o sistema educacional brasileiro. 

O ano de 2020 foi um ano de experiências e 

experimentações. As aulas síncronas se tornaram um laboratório 

de aprendizagens e as assíncronas uma avaliação da comunicação 

estabelecida nas síncronas e do conhecimento construído por 

intermédio dessas relações. Não podemos afirmar que esta 

interpretação é comum a todos os docentes nas diferentes etapas 

do ensino, isto porque há alunos que externam a dificuldade em 

compreender a forma de trabalho dos docentes, o que dificulta a 

aprendizagem, segundo eles. Um exemplo é o uso de plataformas 

digitais diferentes e entendimento do que é aula síncrona e 
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assíncrona. Isto foi perceptível quando apresentamos a dinâmica 

do trabalho em início de semestre letivo. 

Corrêa e Ribeiro (2012) trazem uma importante reflexão 

sobre o conceito bakhtiniano de dialogismo, que elucida não só as 

perspectivas teórico-metodológicas do projeto de extensão “O 

vírus viralizou nossa língua” como também nossa relação de 

alteridade com as experiências educativas que nos atravessam que 

nos mostram essas dificuldades e divergências de significados no 

“uso” da língua e dos “enunciados” que se constroem dentro do 

contexto da pandemia do novo coronavírus.  

 

Quando escolhemos as palavras no processo de 
construção de um enunciado, não o fazemos com 

base na língua em sua forma neutra, lexicográfica, 
dicionarizada. Na verdade, costumamos tirá-las de 

outros enunciados; mais que isso, de enunciados 
congêneres com o nosso, isto é, semelhantes pelo 

tema, pela composição, pelo estilo. Nosso discurso 
está impregnado de palavras dos outros, não somos 

os primeiros nem os últimos na cadeia de 
comunicação verbal.  (...) O enunciado carrega 

emoção, juízo de valor; já a palavra é neutra. O 
enunciado tem sentido, que é sempre da ordem 

dialógica; a palavra tem significação, que é 
depreendida da relação com outras unidades da 

mesma língua. Não basta saber o que significa cada 
uma das unidades da língua que compõem um 

enunciado para apreender seu sentido; é preciso 
perceber as relações dialógicas que ele mantém. 

(CORRÊA; RIBEIRO, 2012, p. 335).  

 

Essas relações dialógicas que já não estão limitadas pelo 

espaço físico da escola ou da universidade, mas habitam nossos 

“espaços de salas de aula virtuais” que se materializam no espaço 
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doméstico da casa dos estudantes, da coexistência da aula como 

as atividades profissionais ou mesmo da rua.  

Em todos os níveis de ensino não basta simplesmente ter 

um computador, smartphone, uma rede de internet sem fio ou um 

pacote de dados móveis, se não há condições de infraestrutura nas 

casas dos estudantes. Com a pandemia, muitos pais, mães e outros 

membros da família encontram-se desempregados, outros 

cuidando de familiares que contraíram COVID ou elaborando o 

luto por aqueles que partiram ou mesmo sofrendo com o contagio 

pelo vírus. Com os professore(a)s o quadro não é muito diferente! 

Trazemos o exemplo de professoras (professoras-mães) que tem 

filhos pequenos ou jovens, cuidam do lar e exercem a docência 

num formato que não conheciam e que precisam cuidar dos filhos 

em idade escolar com a orientação nas tarefas. 

Muitos de nós viveram ou ainda vivem e ainda viverão 

essas experiências. Somos atores-protagonistas dessas histórias. 

A realidade é dura, cruel e revela as muitas desigualdades. Não há 

um só brasileiro ou brasileira que não tenha vivido de perto ou na 

própria carne os efeitos da pandemia, com um número elevado de 

pessoas infectadas, óbitos que já ultrapassam às quinhentas e 

treze mil77, desempregados, famintos, sem moradia, sem acesso a 

saúde, etc...  

 

No Brasil a crise pandêmica se agrava, dada as 
particularidades de uma formação capitalista 
dependente e subdesenvolvida, cuja 

desigualdade social é o pecado original que 
persiste durante a formação social do país, 
aprofundando-se ainda mais na 

                                                             
77 Dados compilados até o fechamento deste artigo em 29.06.2021.  
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contemporaneidade, frente a crise estrutural 
do capital. ( SILVA e SILVA, 2020,p.17) 

 

Encerramos, refletindo com Paulo Freire, que o educador 

não pode ficar inerte neste período de tanto sofrimento e 

angústias; não perder a capacidade de denunciar, anunciar, de ler 

o mundo, de crer, superar os medos e sonhar. 

 

Não há possibilidade de pensarmos o amanhã, 
mais próximo ou mais remoto, sem que nos 
achemos em processo permanente de 
“emersão” do hoje, “molhados” do tempo que 
vivemos, tocados por seus desafios, instigados 
por seus problemas, inseguros diante a 
insensatez que anuncia desastres, tomados de 
justa raiva em face das injustiças profundas que 
expressam, em níveis que causam assombros, a 
capacidade humana de transgressão da ética. 
Ou também, alentados por testemunhas de 
gratuita amorosidade à vida, que fortalecem, 
em nós, a necessária e combalida esperança. 
(FREIRE, 2000, p. 117).  

 

  



 

356 
 

 
 

CORRÊA, G. T. e RIBEIRO, V.M.B. Dialogando com Bakhtin: algumas 
contribuições para a compreensão das interações verbais no 
campo da saúde. Interface: COMUNICAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO 
v.16, n.41, p.331-41, abr./jun. 2012.  
 
RIO DE JANEIRO. Decreto n.º 46.970, de 13 de Março de 2020. 
Disponível em: <701227DC49723A_decreto46970.pdf 
(migalhas.com.br)> Acesso em: 26/05/2021. 
 
ITAOCARA. Decreto n.º 1.822, de 13 de Março de 2020. Disponível 
em: <Prefeitura de Itaocara edita Decreto Emergencial de 
prevenção contra o Coronavírus (camaraitaocara.rj.gov.br)> 
Acesso em: 26/05/2021. 
________. PORTARIA Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020.Ministério 
da Educação. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%2
0n%C2%BA%20343-20-mec.htm. Acesso em: 26/05/2021. 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/3/701227DC49723A_decreto46970.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/3/701227DC49723A_decreto46970.pdf
https://www.camaraitaocara.rj.gov.br/noticia/124/Prefeitura-de-Itaocara-edita-Decreto-Emergencial-de-prevencao-contra-o-Coronavirus
https://www.camaraitaocara.rj.gov.br/noticia/124/Prefeitura-de-Itaocara-edita-Decreto-Emergencial-de-prevencao-contra-o-Coronavirus
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20343-20-mec.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20343-20-mec.htm


 

357 
 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. SP: Paz e Terra, 1996.  
 
_________. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros 
escritos. S.P: Editora UNESP, 2000. 
 
KOHAN, Walter. Paulo Freire mais do que nunca: uma biografia 
filosófica. 1 ed.; 1. reimp. – Belo Horizonte: Vestígio, 2019. 
 
LARROSA, J. Experiência e alteridade em educação.  Revista 
Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.19, n2, p.04-27, jul./dez. 2011.  
 
NÓVOA, António. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom 
Quixote, 1995. 
 
RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante – cinco lições sobre 
emancipação intelectual /Jacques Rancière; Tradução de Lílian 
Valle – 3. Ed. 8. Reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. 
 
REIS, A. C. & GUIMARÃES, P. V. (Orgs). Projeto de Extensão: O vírus 
viralizou nossa língua. Sigproj/Proex, Universidade Federal 
Fluminense, 2020.  
 
______________________________ Programa de Extensão do 
LAPIIS, Sigproj/Proex, Universidade Federal Fluminense, 2020.  
 
SILVA, Fabrício da e SILVA, Adriana Alves da. Ensino remoto e 
educação em tempos de pandemia do novo coronavírus no Brasil: 
aproximação crítica sobre os impactos no ensino-aprendizagem 
in: Revista Labor Programa de Pós-graduação em Educação, UFC, 
CE-Brasil, 2020. Disponível em: 
http://periodicos.ufc.br/labor/article/view/60170. Acesso em: 
25/06/2021. 
 

http://periodicos.ufc.br/labor/article/view/60170


 

358 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE– Resolução n.º 
197/2020.Boletim de Serviço ANO LIV – N.º 234 22/12/2020 
seção III ,pag. 0160  
  



 

359 
 

  



 

360 
 

CAPÍTULO 14 

FRACASSO ESCOLAR E INDISCIPLINA EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: MARGENS POSSÍVEIS DE UMA ARQUITETURA 

ESGARÇADA 

 

Ana Karina Amorim Checchia 

Fabio Ferreira de Jesus 

João Paulo Grava  

Lucas Cardoso Miquelon 

 

Mefistófeles 

Pois acertastes vindo cá. 

 

Estudante  

Com franqueza, estivesse eu longe já: 

Estas paredes, aulas, salas, 

Não sei como hei de suportá-las. 

É tão restrito e angusto o espaço, 

De verde não se vê pedaço, 

E ficam-me, nas aulas, bancos, 

Pensar, ouvido e vista estancos. 

 

Fausto, Goethe 

 

O capítulo busca refletir sobre o fracasso escolar e a 

indisciplina no contexto de crise sanitária e distanciamento social. 

Para isso, contamos com depoimentos de professores, professoras 

e gestão escolar de escolas públicas e privadas que atendem 

Ensino Fundamental II, Ensino Médio, EJA e Cursinhos Populares, 
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colhidos por estudantes de Licenciatura em uma Universidade no 

estado de São Paulo nos dois semestres de 2020 e apresentados 

em seus relatórios de estágio. Nossa hipótese central é a de que 

desses depoimentos emanam sinais de antigos sofrimentos 

produzidos pelas precárias condições escolares historicamente 

estabelecidas no Brasil como projeto político dominante ao menos 

desde o final do século XIX, mas expressam também, além de 

repetições, rupturas em relação ao reducionismo do fracasso 

escolar e da indisciplina ao âmbito individual. Assistimos, com 

isso, à explicitação de indignação, resistências e estratégias 

coletivas de enfrentamento à barbárie em nossa atual conjuntura 

social e educacional. Relatos que nos expressam, para além da 

denúncia, o anúncio de contradições, estratégias de 

enfrentamento, brechas ou suspensão da cotidianidade, 

ensejando, assim, novos possíveis coletivos, que têm inspirado a 

luta pela humanização do homem, pela educação pública de 

qualidade, pelas relações escolares democráticas, e pela 

superação da barbárie capitalista. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em contexto de profunda crise sanitária, o universo 

educacional está agonizando em diversas faces de sofrimentos 

que vêm sendo historicamente produzidos na Educação brasileira 

(PATTO, 2015). Os inúmeros e negativos efeitos educacionais 

vividos ao longo do distanciamento social são produtos do modo 

de vida capitalista, que mostra-se particularmente perverso nesse 

momento assombroso da história humana. Questões como a 

intensificação da naturalização das desigualdades (CARVALHAL et 
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al., 2020; TRZAN-ÁVILA, 2020), o esgarçamento do trabalho 

docente coagido numa escalada exponencial de precarização 

intensificada (MESSEDER; PIRES, 2020), entre outras, multiplicam 

sofrimentos em todos os níveis de ensino (TOZATTO, 2020; FACCI 

et al., 2020). Não obstante a isso, elas não se apresentam como 

novidades nesse contexto, mas como continuidades que 

demandam reflexões que se mostram capazes de tensionar nossas 

ações no sentido das rupturas possíveis com o que as produz.  

Ante isso, vamos aqui abordar dois temas articulados entre 

si e centrais no campo da Psicologia Escolar: fracasso escolar e 

indisciplina - observados por lentes de professoras, professores, e 

gestoras, a cujo discurso tivemos acesso por meio de relatórios do 

estágio realizado por estudantes de Licenciatura em uma 

Universidade em São Paulo durante os dois semestres de 2020, ou 

seja, ao longo de um processo de adaptação ao distanciamento 

social e, portanto, ao ensino remoto, como fonte de novas 

aparências para antigos sofrimentos.  

O fracasso escolar e a indisciplina têm sido amplamente 

refletidos e problematizados ao longo do movimento crítico no 

campo da Psicologia Escolar. Nesta perspectiva crítica – que 

apresenta como base epistemológica o materialismo histórico 

dialético, tendo Marx como importante autor de referência –, os 

fenômenos educacionais, tais como o fracasso escolar e a 

indisciplina, observados na interface Psicologia e Educação, são 

compreendidos em sua dimensão social e histórica. Com isto, 

busca-se questionar a naturalização de tais fenômenos, bem como 

o reducionismo de questões históricas e sociais ao âmbito 

individual. 



 

363 
 

Ao contextualizar historicamente tradicionais teorizações 

psicológicas sobre o fracasso escolar no Brasil, Maria Helena Patto 

(2015) explicita o caráter ideológico destas teorias que atribuem 

a origem do fracasso a fatores centrados no indivíduo – estudantes 

e seus familiares, fundamentalmente de classes populares, que 

passam a ser responsabilizados, enquanto se legitima a 

manutenção da ordem social que constitui um sistema 

educacional excludente regido pelo modo de produção capitalista, 

ancorado na divisão de classes e, portanto, na opressão, 

exploração e desigualdade social.  

Ao longo desta contextualização, Patto (1997; 2015) faz 

alusão a proposições de teorias que se materializam nesse 

reducionismo, tais como: a teoria da aptidão natural (por meio da 

qual se situa a origem do fracasso escolar na falta de dom ou de 

aptidão inata, tendo o coeficiente intelectual como uma de suas 

expressões), a teoria ambientalista (que atribui o fracasso a 

questões relativas ao ambiente familiar ou a uma suposta falta de 

estrutura familiar), a teoria organicista (que situa o fracasso em 

fatores orgânicos do indivíduo, referidos como distúrbios de 

aprendizagem) e a teoria da carência cultural (que associa o 

fracasso ao que se concebe como uma carência ou pobreza 

cultural do ambiente em classes populares).  

Como eficazes discursos competentes (CHAUÍ, 1981), tais 

teorizações preconizam a legitimação científica de preconceitos 

enquanto operam lacunas que ocultam as contradições e a 

desigualdade constitutivas de nossa sociedade. Por meio de tais 

teorizações, o fracasso escolar é abstraído, de modo a ser 

apresentado tal como aparece – no nível da representação, como 

consciência imediata –; e, então, como aparência,  o fracasso é 
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reduzido a fatores centrados no indivíduo enquanto se oculta sua 

constituição social e histórica. 

Ao longo do movimento crítico no campo da Psicologia 

Escolar, ao questionar-se tal reducionismo, o fracasso escolar 

passou a ser compreendido em sua complexidade, ou seja, 

investigado no contexto do processo educacional brasileiro – 

atravessado pelo secular descaso de Estado em investir no ensino 

público de qualidade (PATTO, 2005). Assim, investiga-se o modo 

como as condições objetivas do sistema educacional se 

concretizam no cotidiano escolar e produzem efeitos da vida 

diária dos sujeitos históricos que são produto e produtores das 

relações (sociais e escolares) que constituem este cotidiano 

(PATTO, 2015; PROENÇA, 2002). Nesse sentido, o processo de 

escolarização (em suas dimensões sociais, históricas, 

institucionais, pedagógicas e relacionais) e as relações entre estes 

sujeitos históricos passou a consistir no objeto de análise da 

Psicologia Escolar em uma perspectiva crítica, superando, assim, a 

naturalização de fenômenos educacionais, como fracasso escolar 

e indisciplina, ao compreendê-los como fenômenos sociais e 

historicamente produzidos.    

Ao questionar a culpabilização do indivíduo pelo fracasso 

ou pela indisciplina, bem como a busca por se tratar ou curar o 

indivíduo tido como fracassado e/ou indisciplinado, enfatiza-se, 

nesta perspectiva crítica, a necessidade de buscar compreender a 

produção do fracasso (PATTO, 2015) ou a produção da indisciplina 

(FRELLER, 2001).  

Segundo Freller (2001), muitas situações de indisciplina 

escolar expressam a procura, por parte de estudantes, familiares 

ou professores, pela satisfação de necessidades – como 
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carecimentos radicais, conforme identifica Heller (2000) – 

relativas ao cotidiano escolar, que não são atendidas na vida 

escolar.  A autora enfatiza que as práticas escolares, constituídas 

no sistema educacional brasileiro no bojo de uma sociedade 

desigual e excludente, também são produtos e produtoras de 

conflitos e tensões que atravessam as relações escolares. De tal 

modo, é necessário explicitar os determinantes que sustentam 

práticas escolares humilhantes, excludentes e insatisfatórias, que 

produzem a não satisfação de necessidades dos sujeitos históricos 

que constituem a vida escolar e que pode ser expressa por ações 

e condutas concebidas como indisciplina. Neste sentido, assim 

como o fracasso escolar, a indisciplina também constitui-se 

enquanto fenômeno produzido a partir de processos sociais e 

históricos que tendem a ser reproduzidos com grandes 

tensionamentos no cotidiano escolar (PATTO, 2015). 

 Aspectos institucionais, sociais, políticos, pedagógicos e 

relacionais compõem elos de uma cadeia assentada na 

precarização do sistema educacional brasileiro. Tais elos ficam 

ocultos – como lacunas do discurso, conforme enfatiza Chauí 

(1981) – em um processo de escolarização em que vigoram o 

descaso do Estado em investir na educação pública, mecanismos 

de exclusão e humilhação, a dualidade do ensino, a desvalorização 

profissional docente, condições de trabalho precárias, a 

burocratização do ensino, a falta de infraestrutura nas escolas e 

práticas escolares que, associadas aos elos desta cadeia, incitam a 

produção de fracasso escolar e de indisciplina (PATTO, 1997). 

  No contexto atual em que vivenciamos a pandemia da 

COVID-19, estes elementos se intensificam: escancaram-se a 

dualidade do ensino, a precarização do sistema educacional e o 
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descaso do Estado. Nesse cenário, ao analisarmos depoimentos de 

docentes, gestoras, gestores e estudantes de todos os níveis 

básicos de ensino, em relatórios de estágio da Licenciatura 

construídos nesse contexto, em instituições escolares públicas e 

privadas, tais interlocutores e interlocutoras, por um lado, 

denunciam aspectos de um cotidiano escolar excludente em 

tempos de pandemia, mas, por outro, também anunciam fissuras 

num modo social que constitui uma escola que necessita romper 

com o reducionismo de questões educacionais, sociais e políticas 

ao âmbito individual. 

  

FRACASSO ESCOLAR E INDISCIPLINA EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

Compactuamos com Paulo Freire (1997) quando este nos 

afirma ser fundamental que enxerguemos a educação como um 

“quefazer humano” (p. 9). Assim, a educação é um fenômeno que 

se faz na interação entre o ser humano e o mundo. Similarmente, 

Pimenta (2012, p. 3) vê a educação como algo que vai além do 

contexto escolar, haja visto que, ao mesmo tempo em que “insere 

os novos humanos na sociedade humana existente, constrói-os em 

sua subjetividade”. Decerto, a trajetória de constituição e 

instituição da escola no Brasil se deu de tal modo que o exercício 

pleno desse “quefazer humano” se visse arrancado de sua 

potencialidade. Não é surpreendente, nesse sentido, que Georges 

Gusdorf (1987) aponte para o fato de muitas de nossas escolas e 

universidades exibirem uma arquitetura de caixotes que, em 

última instância, servem a um encaixotamento dessa que Freire 

(1997) nomeia de “vocação ontológica”.  
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Quando nos debruçamos sobre o contexto atual da 

pandemia e suas reverberações na práxis educativa, é possível 

inferir que determinado encaixotamento apontado por Gusdorf 

tem seu caráter esgarçado, isto é, trata-se de um contexto no qual 

o contato – quando existente – que se tem com estudantes se dá 

através de um cubículo minúsculo – a imagem da câmera – dentro 

de outro cubículo minúsculo – a tela do aparelho usado. 

Enfileirados e amontoados em molduras que, por vezes, sequer 

capturam rostos e expressões, questionamo-nos quais são as 

margens possíveis de serem cruzadas a fim de que esse “quefazer 

humano” seja possível.  

Não obstante, vale acentuar que, ao acionar esse retrato de 

molduras amontoadas, ainda estamos referenciando um dado 

cenário no qual estudantes possuem condições objetivas e 

subjetivas para o acesso ao ensino remoto. O que em realidade se 

observa, a partir dos relatos aqui coletados, é uma vivência 

profundamente distinta: é majoritário o apontamento, 

especialmente dentro do contexto da escola pública, de que 

estudantes não têm acesso à internet e a equipamentos que 

possibilitem o acesso às aulas remotamente. Mas, como temos 

explicitado aqui, tal constatação, observável em uma conjuntura 

de pandemia, é apenas um registro circunscrito de algo que foi 

ostensivamente construído através de décadas marcadas por 

desigualdades e violências institucionais. 

Umberto de Andrade Pinto explica, em seu texto Os 

desafios da escola contemporânea (2008), que o modelo escolar 

brasileiro majoritário tem sua gênese nos sistemas de ensino 

europeus do século XIX, que foi pensado a partir da lógica que se 

estabelecia à época: a do capitalismo industrial. Todavia, o 
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processo de expansão ao acesso à escola para a população de uma 

forma geral (visto que, anteriormente, tratava-se de algo restrito à 

elite) foi não só deveras tardio como de caráter apressado, o que 

gerou uma série de precariedades ao longo da história que, ainda 

hoje, permeiam fortemente o cotidiano escolar. 

Nesta esteira de reflexões e a partir da análise desses 

depoimentos a que tivemos acesso, nos foi possível perceber que 

a transição para o ensino online não só trouxe uma série de 

adversidades, como também acentuou aquelas que há décadas já 

eram constitutivas do cotidiano escolar. Refletindo 

especificamente acerca da exclusão escolar, é possível observar 

que a falta de acesso a ferramentas tecnológicas precariza 

exponencialmente a possibilidade de acompanhamento das aulas, 

levando à consequência mais evidente: a exclusão escolar como 

expressão do acirramento do processo de exclusão e desigualdade 

social neste cenário pandêmico. Escancaram-se a dualidade do 

ensino e os perversos mecanismos de exclusão num contexto em 

que estudantes, fundamentalmente de classes populares, são 

privados do acesso à experiência escolar e ao conhecimento 

historicamente acumulado. Em meio à pandemia, muitos 

estudantes de classes populares não ‘evadem’ ou abandonam a 

escola e, sim, o que se evidencia é o efeito de um processo de 

exclusão, em que a experiência escolar lhes é impossibilitada (ou 

reduzida a uma acessibilidade mínima ou precarizada aos recursos 

pedagógicos), ou seja, ficam à margem do processo de 

escolarização. Em alusão às proposições de Bourdieu (BOURDIEU; 

CHAMPAGNE, 2001), são excluídos no interior de uma escola que, 

atravessada pela especificidade da pandemia, torna-se 
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(praticamente) ausente para um contingente de estudantes de 

classes populares. 

Além disso, devemos ressaltar o fato de que mesmo no 

contexto em que se tem acesso aos recursos tecnológicos e 

pedagógicos para a efetivação do ensino remoto, condições 

objetivas e subjetivas implicadas no complexo cenário de uma 

pandemia produzem efeitos que impactam a participação, o 

engajamento e o desempenho, por parte das e dos estudantes, na 

realização (ou em sua impossibilidade) de atividades escolares. 

Outro ponto levantado é o de que, diante de um contexto 

de crescente desemprego – 13,5% em 2020, segundo site do IBGE 

–, é notável também a intensificação dessa exclusão diante da 

consequente inserção em um precário mercado de trabalho em 

detrimento dos estudos. Esse problema reverberou no fato de que, 

com o estabelecimento da pandemia, muitas famílias tiveram que 

enfrentar a privação de necessidades básicas, o que acarretou uma 

mudança de práticas cotidianas e fez com que a vivência escolar 

de estudantes fosse afetada – isto é, o processo de ensino-

aprendizagem, para uma parcela significativa dos e das depoentes, 

não foi obstaculizado pelo desinteresse dos estudantes, mas pela 

supressão dessas vivências escolares. Destarte, foi possível 

identificar um diagnóstico apurado, por parte de educadoras e 

educadores, sobre as particularidades sócio-históricas que 

perpassam este nosso período histórico - diagnóstico esse 

evidenciado na presença de um discurso que busca não 

culpabilizar estudantes. Evidencia-se, portanto, nesses discursos, 

uma ruptura em relação ao ideário neoliberal de igualdade de 

oportunidades que ao preconizar a culpabilização de estudantes 

pela pretensa falta de esforço pessoal ou de interesse, oculta as 
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contradições e condições objetivas constitutivas de um sistema 

educacional desigual e excludente regido pelos ditames do modo 

de produção capitalista (Patto, 2015).  

Além disso, vale sublinhar o engajamento que já se 

encontra profundamente inscrito nas práticas pedagógicas desses 

trabalhadores e dessas trabalhadoras neste momento: em seus 

relatos, percebem-se as tentativas – tantas delas sem qualquer 

apoio de instâncias governamentais – de fazer desta experiência, 

tão atípica pelas mais diversas questões, algo coerente e 

enriquecedor. Em tempos de pandemia, num país perpassado por 

desconexões no sentido mais polissêmico que se pode acessar, o 

trabalho desses e dessas profissionais se torna ainda mais 

significativo, especialmente porque é possível identificar, nos 

relatos analisados, uma tocante dedicação ao acolhimento das 

alunas e dos alunos. 

Se, retomando e ressignificando Gusdorf (1987), é possível 

que enxerguemos um esgarçamento da arquitetura de caixotes no 

contexto das aulas online, outrossim reconhecemos, por outro 

lado, um tipo de movimento, este protagonizado por educadores, 

educadoras e estudantes, que visa ao estreitamento de laços. Tais 

laços consistem em expressões de acolhimento e resistência: 

acolhimento porque oferecem a possibilidade de escuta em meio 

a tantos revezes, e resistência porque trazem, ainda que diante de 

tantos elementos obstaculizantes, a possibilidade de criar espaços 

para uma educação humanizadora. 

Em que pese essa notável dedicação individual de 

professores e professoras para cumprirem os protocolos 

pedagógicos em meio aos protocolos sanitários – especialmente 

nas redes públicas de ensino nesse momento de crise – nota-se, 
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contudo e ainda, certa ambiguidade quanto ao que é mobilizado 

na expressão discursiva sobre as vivências e desafios enfrentados. 

Com frequência, tais esforços computam desde um razoável 

empenho generalizado para aprenderem sobre mecanismos 

digitais de promoção pedagógica, ou adaptados para tal, até o 

custeio às próprias expensas, seja dessas aprendizagens 

necessárias, seja da manutenção de tais mecanismos, como a 

compra de equipamentos e acesso à internet, passando também 

pela abrupta transposição dos mecanismos pedagógicos 

presenciais para os remotos. Pois, mesmo contando com 

investimentos centralizados – como o “caderno Trilhas”78 na rede 

municipal paulistana, que buscava propor aos docentes atividades 

a serem realizadas através dos recursos digitais –, os professores 

e professoras expressam em diversos momentos certos 

“malabarismos”, tanto num esforço de tentar garantir o acesso das 

crianças e jovens ao ensino remoto, quanto no sentido de, num 

âmbito subjetivo, promover certo “incentivo” à continuidade dos 

estudos pelos estudantes, mesmo que remoto.  

No material que analisamos, essa ambiguidade também se 

expressa quando uma professora, por exemplo, lamenta a “falta de 

explicação em tempo real”, contando sobre a “falta de contato” 

como uma falta fundamental. Por um lado, o distanciamento se 

apresenta de um modo geral nos relatos como uma espécie de 

queixa coletiva, um quase uníssono de sofrimento nesse contexto. 

Tudo se passa como se o “problema” da educação neste momento 

fosse o distanciamento. A falha ou a falta do poder público em 

                                                             
78  Nos trechos seguintes indicaremos entre aspas termos e expressões utilizados pelas 

educadoras, educadores, e gestoras nos relatórios de estágio que nos serviu de fonte para 

nossa análise.    
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suprir as demandas pelo acesso remoto é considerada apenas em 

lugar secundário ou em planos menos evidenciados. Por outro 

lado, é como se antes – isto é, antes-do-distanciamento, no tempo 

em que, portanto, não havia esse ‘distanciamento’ – houvesse a 

garantia de uma efetiva aprendizagem dos estudantes (ou da 

qualidade do ensino) por meio da “explicação em tempo real”. 

Assim, se, de um lado, predomina a crença de que o 

distanciamento em si mesmo é o maior problema a ser enfrentado, 

minimizado, ou mesmo abolido, de outro, emana a consciência de 

que a fisicalidade exerce papel fundamental nas relações 

pedagógicas.  

A ambiguidade está na tensão entre o gesto individual e a 

consciência coletiva que emergem dessa situação pedagógica. 

Isso porque os “malabarismos” realizados para o cumprimento dos 

protocolos pedagógicos com vistas ao enfrentamento desse 

distanciamento insalubre às relações pedagógicas, portanto ao 

processo de ensino e aprendizagem, apesar de serem realizados 

em âmbito fundamentalmente individual - seja por parte do 

próprio corpo docente, seja por esforços das unidades escolares 

que buscam promover, cada uma em sua realidade específica e 

condições concretas,  esse enfrentamento -, tais gestos-esforços-

práticas emanam dessa espécie de consciência coletiva quanto à 

insalubridade do ensino remoto em certas condições.  

Apesar do “malabarismo” dos indivíduos, na visão de boa 

parte desses professores e professoras, as aulas remotas não se 

efetivam enquanto experiência educativa. Em seus discursos, o 

retorno presencial é vivido como ansiedade básica, ou como 

prognóstico negativo de um futuro eminentemente desastroso. 
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Diferentemente, predominam nos depoimentos sobre a 

rede privada discursos que indicam certa mudança de polos dessa 

lógica. As escolas particulares – sobretudo por conta da 

disponibilidade de recursos – são descritas como mais bem 

‘adaptadas’ à contingência do isolamento, e, portanto, seriam mais 

capazes de promover os protocolos pedagógicos e, 

consequentemente – dentro dessa lógica – os efeitos educacionais 

almejados. Outrossim, nestes discursos, a promotora dessa 

adaptabilidade possível é a instituição escolar, e não os indivíduos 

em seus esforços particulares, como ocorre inversamente nos 

relatos vindos das redes públicas. Em certa plutocracia sub-

reptícia, o que se expressa na rede privada é o fato de que elas 

podem “comprar” essa adaptabilidade, ao passo que, nas redes 

públicas, o que aflora é, quase em tom de um heroísmo (como 

expressão, portanto, do ideário neoliberal de esforço pessoal), um 

panorama no qual professoras e professores individualmente 

precisam mobilizar esforços, por vezes os mais disparatados 

possíveis, a fim de atenderem aos protocolos pedagógicos ante os 

protocolos sanitários necessários nesse contexto.        

Contudo, mesmo nessa modalidade tida como um tipo de 

sucesso, seja pela adaptabilidade ao novo contexto, seja pelo 

reconhecimento de potenciais pedagógicos, a desatenção das e 

dos estudantes permanece sendo uma questão que lhes apresenta 

como não solucionada. E, mais que isso, como um problema 

transposto, ainda que em outros termos, do ensino presencial para 

o ensino remoto, de sorte que nos relatos advindos das 

experiências tidas pelos entrevistados e pelas entrevistadas como 

“bem-sucedidas”, surge a imagem do aluno-problema. E o 

“problema” desses e dessas estudantes é situado, nestes 
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discursos, no fato de que “interagem” com algo que não é o 

conteúdo das aulas propriamente ditas. Isto é – seguindo a 

imagem desenhada nos depoimentos desses professores e dessas 

professoras, neste caso –, no ensino presencial, estudantes 

“dispersam” do conteúdo porque interagem com colegas em sala 

e, na modalidade remota – sobretudo os da rede privada –, com os 

recursos disponíveis, tais como jogos eletrônicos, a própria 

internet, etc. Tudo isso – interação com os colegas e com os 

recursos disponíveis – é lido como o “mundo” dos jovens ou das 

crianças e colocado, portanto, em contraponto ao mundo dos 

adultos, isto é, o mundo do conhecimento sistematizado no 

currículo escolar que deveria estar sendo assimilado não fosse tal 

dispersão dos estudantes para dentro de si mesmos, de “seu 

mundo”. 

Deste modo, quando observamos o conceito de indisciplina 

escolar na pandemia, podemos notar na análise do material ao 

qual tivemos acesso, que ele se aproxima, na maioria das vezes, da 

concepção de indisciplina referente ao conceito do ensino 

presencial, a saber, a quebra da disciplina, a negação da imagem 

que “[…] os professores têm como expectativa [de] alunos quietos, 

dóceis e submissos” (FRELLER, 2001, p. 71). Interromper a aula 

ligando o microfone em cima da fala da professora, conversas 

paralelas nos chats, “invasão” da aula por alunas e alunos de 

outras turmas, o atraso ou a não entrega de atividades, distrações 

com outras coisas na internet durante as aulas, brigas entre alunos 

e alunas abrindo o microfone ou “mutando” os colegas, são fatores 

de dispersão relatados.  

A maioria das professoras e dos professores também 

enfatizou que há algumas diferenças no que se refere à 
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indisciplina na passagem do ensino presencial ao remoto, pois 

nem sempre os considerados indisciplinados são os mesmos 

alunos nos dois casos. Alguns alunos e alunas, que eram 

considerados indisciplinados no ensino presencial, comportaram-

se de modo diferente no ensino remoto, seja por “fazer silêncio”, 

seja por começar a estudar e a entregar as atividades solicitadas. 

Um professor explicou esse fato dizendo que alguns estudantes só 

são indisciplinados quando estão em grupo, o que é dificultado no 

ensino remoto, revelando que a noção de grupo para esse 

professor é diferente nos dois contextos. Sendo assim, o que se 

apresenta como um pressuposto nos relatos dessas educadoras e 

educadores é que o problema da indisciplina é quase sempre algo 

situado no aluno ou na aluna, individualmente, e não expressão de 

um fenômeno que é construído historicamente pelas instituições 

e atravessado pelas relações sociais e práticas escolares. 

Outro ponto a ser notado é que as professoras e os 

professores de escola pública, em grande medida, relacionaram o 

problema da indisciplina a alguma questão que envolve um 

problema social. O fato que indicamos acima, de que muitos 

estudantes não possuem os instrumentos necessários para 

participar das aulas, nos revela o desamparo institucional e a 

desigualdade social a que estamos submetendo nossos 

estudantes nesse simulacro educacional. Esses relatos nos 

indicam que direitos sociais não são garantidos às famílias, o que 

retorna, para muitas educadoras e educadores, à aparência vista 

de forma simplória e imediatista como indisciplina. Ainda no que 

diz respeito à visão geral desses professores e dessas professoras, 

erguem-se velhos preconceitos, como o corpo docente oculto 

(PATTO, 1992): a família é lida como outra solução inacabada e, se 
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da rede privada surgem os relatos sobre famílias que “ajudam” os 

alunos e alunas, da rede pública, em geral, despontam relatos 

acerca da ausência dessa “ajuda” familiar. 

Em relação à indisciplina associada ao processo avaliativo, 

identificamos que no contexto do ensino remoto, há alusão a 

condutas tradicionalmente concebidas como indisciplina no 

ensino presencial, como “colar” na prova, com a especificidade de 

que no ensino remoto, há possibilidade de se copiar e colar algum 

trecho retirado do computador, da internet ou de outro material 

acessível aos estudantes enquanto realizam a prova, além de 

haver menção a uma forma de auxílio exercido pela família, que 

por vezes “resolve” trabalhos escolares de jovens e, 

particularmente, crianças.    

E, diante da diversidade de obstáculos implicados no 

processo de ensino e aprendizagem no contexto da pandemia, 

tanto na rede privada como na pública, alguns professores e 

professoras chegam a flexibilizar os processos de avaliação 

levando-os quase à nulidade, seja por falta de parâmetros 

avaliativos efetivos nesse contexto, seja pela descrença quase 

absoluta na possibilidade de efetiva formação nas condições de 

um ensino remoto. Contudo, foi possível identificar 

especificamente nos depoimentos advindos da rede pública a 

percepção da avaliação como algo amplo e significativo, não como 

um mero jogo de representações burocráticas.  

Quando as educadoras e os educadores fazem alusão à 

ideia de que o processo avaliativo na modalidade remota, 

fundamentalmente nas condições precarizadas da rede pública, 

não é suficiente, manifestam a percepção de que essa 

insuficiência ocorre também porque o ensino presencial oferece 
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subsídios para uma avaliação processual, expressos, por exemplo, 

pela fisionomia da criança em sala, ou respostas titubeantes dos 

estudantes, que não se evidenciam no ensino remoto.  

Neste contexto adverso, os trabalhadores e as 

trabalhadoras da educação fazem alusão ao fato de que precisam 

transformar suas casas em ambientes de trabalho full time – para 

acentuarmos um estrangeirismo capcioso e profundamente 

identificado ao mundo do trabalho. Sem preparo e condição para 

essa adaptação, na imensa maioria dos casos, contudo, como 

evidenciam esses relatos, sequer houve a possibilidade de 

separação entre ambientes de convívio familiar, de estudos, de 

trabalho, e de descanso. O público e o privado fundem-se no 

espaço totalizante do home office. 

Por fim, os relatos explicitam o fato de que, no ensino 

presencial, a indisciplina era considerada, em geral, como uma 

atitude excessiva do aluno que interrompia a aula com sua 

presença e ação, o que pode ser compreendido tanto como algo 

pejorativo por parte de docentes, quanto como expressão de uma 

“[…] procura dos alunos pela satisfação de suas necessidades 

relativas ao mundo da escola e de sua rede de relações, 

formuladas de diversas maneiras” (FRELLER, 2001, p. 244). No 

contexto do ensino remoto, seja ele particular ou público, a não 

participação de estudantes em atividades escolares também foi 

concebida por algumas professoras e professores como 

indisciplina.  

Além de ser compreendida como expressão da procura por 

uma necessidade não atendida, esta não participação pode ser 

concebida como efeito de condições objetivas e subjetivas 

implicadas no contexto da pandemia e no processo de exclusão 
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escolar (conforme foi possível identificar nos relatos analisados), 

ou ainda, apontar para outro aspecto da relação pedagógica: a 

necessidade da presença de um outro ser humano para se 

constituir uma relação pedagógica. De fato, uma angústia 

frequente que surge nos relatos é a sensação de estar dando aula 

para ninguém, pois não se sabe se os alunos estão ouvindo 

atentamente, se eles estão dispersos do outro lado da tela ou 

apenas o computador está ligado.  

Tudo se passa como se a fala, na ausência de uma escuta 

humana que a reconheça e signifique, ecoasse no vazio, pois, como 

diria Vygotsky (2009, p. 486), “na consciência a palavra é 

precisamente aquilo que, segundo expressão de Feuerbach, é 

absolutamente impossível para um homem e possível para dois. 

Ela é a expressão mais direta da natureza histórica da consciência 

humana”; de modo que as câmeras e os microfones desligados 

remetem ao isolamento humano em seu mundo privado. Uma 

experiência na qual “[…] os homens tornam-se inteiramente 

privados, isto é, privados de ver e ouvir os outros e privados de ser 

vistos e ouvidos por eles” (ARENDT, 2018, p. 71). E se uma 

consciência fala para uma outra consciência, um Eu fala para um 

Tu, num espaço público, o estado de coisas anterior inviabiliza o 

vínculo - sem o qual não há relação pedagógica.  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MARGENS POSSÍVEIS DE UMA 

ARQUITETURA ESGARÇADA:  

DESAPARECIMENTO, DESAMPARO, INDIGNAÇÃO E RESISTÊNCIAS 

 

Com efeito, os depoimentos referidos neste texto não 

estão vinculados abstratamente; antes, são mediados pela 
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instituição escolar. Vimos que, no ensino particular, é a instituição 

que age para garantir o ensino, enquanto que, no público, as 

instituições estão ausentes. Disso, temos que as profundas 

desigualdades sociais expressam o desamparo e também o 

descaso ao qual nossas escolas estão sujeitas. Talvez seja 

interessante, diante disso, que nos perguntemos se é o aluno que 

não está na escola ou se é a escola que não está no aluno. Ou, 

também, se não seria o caso de o Estado não estar em ambos, pois 

tanto no ensino presencial quanto no remoto, às escolas públicas 

faltam bibliotecas, computadores, teatros, cinemas, internet, 

esporte, saúde, condições dignas de trabalho, entre outros.  

Nesse sentido, a precariedade da escola remete à 

precariedade do Estado, expressa pelo descaso em investir no 

ensino público de qualidade, pela falta de garantia de direitos 

fundamentais e, portanto, pela manutenção das desigualdades 

históricas inscritas na lógica da educação escolar. No ensino 

particular, a instituição compre algumas condições; no público, 

naturaliza-se a falta de condições. Quando o Estado está ausente, 

restam o desamparo e a busca por saídas particulares para os 

problemas, como pudemos ver no empenho de muitos 

trabalhadores e estudantes, que antes de serem pessoas 

“esforçadas” (o que remeteria à reprodução do ideário neoliberal 

de igualdade de oportunidades e de esforço pessoal), são 

desamparadas pelo Estado, cidadãos roubados de seus direitos 

fundamentais. 

Deste modo, se, de um lado, as repetições quanto à 

concepção de que tanto o fracasso escolar quanto a indisciplina 

são produtos das contingências, isto é, são reduzidas ao âmbito 

individual, de outro, as estratégias de enfrentamento surgem 
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também da indignação que produz resistências. Mas, sobretudo, a 

própria expressão advinda das ações dos indivíduos mostra-se 

como um produto coletivo.  

Quando assistimos a práticas escolares humilhantes, 

excludentes e insatisfatórias, como dito acima, resta sempre a 

opção para inflexões do verbo assistir. Isto é, nossas escolhas 

podem assistir passivamente, e isto também é, ou pode ser, 

inclusive, simplesmente indignar-se. Ou, noutra postura política e 

ética, a qual encontra-se implicada boa parte dos depoentes que 

pudemos acompanhar nesses relatórios, pode-se assistir 

ativamente aos eventos vivenciados na realidade escolar e 

educacional. Nessa segunda acepção, a indignação produz gestos 

de resistência, ainda que imersos nas contradições inerentes a um 

contexto histórico no qual a lógica existencial aponta para a 

barbárie e não para a humanização da própria humanidade. Nesse 

sentido, a margem possível cruzada por essas professoras, 

professores, gestão e estudantes pode não estar produzindo 

heróis, enquanto indivíduos dotados de soluções possíveis, 

embora ingênuas e inócuas. O que essa margem possível cruzada 

nos indica é a necessidade urgente de outras formas de 

escolarização e, não obstante a isso, uma sociabilidade erigida sob 

parâmetros éticos e políticos capazes de superar um estágio que 

tem nos mantido na barbárie. 

Assim, professoras, professores, gestoras, gestores e 

estudantes - que encontram brechas na cotidianidade, como 

diante do estreitamento de laços de acolhimento e resistência 

como uma estratégia de enfrentamento da desumanização neste 

cenário pandêmico, dentre outras ações possíveis e necessárias, 

incluindo-se as coletivas - são vozes indignadas e insurgentes; são 
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resistências que expressam essas margens dos possíveis numa 

escola esgarçada pelas condições do tempo e respirando apenas 

por tubos frágeis e artificiais. Mas, ainda assim, respirando – para, 

quem sabe, inspirar resistências e esperanças. 
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CAPÍTULO 15 
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Desde os anos de 1990 os Organismos Internacionais (OI) 

têm exercido lugar de destaque frente ao projeto do capital para a 

educação contemporânea, ao estabelecer instrumentos para o 

rankeamento entre países e o seu nível de desempenho na 

educação, expresso na aprendizagem dos estudantes, na 

eficiência de professores e escolas, até a formulação de políticas 

de formação inicial de professores e formação continuada, em 

serviço. Tudo isso denominado pelos OI como políticas de 

valorização profissional79. 

                                                             
79 Para aprofundamento dessa questão ver os seguintes autores, entre outros: Roberto 

Leher; Ricardo Antunes; Kátia Lima; Lúcia Maria Neves; Valdemar Sguissardi; Pablo Gentili; 

Olgaíses Máues entre outros, têm contribuído para a apreensão do papel imputado à 

educação em nível internacional, frente ao novo padrão de organização do trabalho e a 

reestruturação das formas de produção de mercadorias a partir do início dos anos de 1970, 

coroado pelo fenômeno que ficou conhecido como crise fordista, sendo seguida pela 

acumulação flexível.  
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Ao contrário do que aparenta ser, a valorização do trabalho 

docente não pode ser tomada em sua particularidade, visto que, 

entre outros aspectos, os OI defendem um tipo de valorização do 

trabalho que está ancorado na mesma lógica das profissões 

liberais, atentas aos movimentos do mercado, embaladas pela 

chamada “sociedade do conhecimento” (DUARTE, 2008) e 

subordinadas a uma espécie de resgate da Teoria do Capital 

Humano80 (TCH), nos moldes do que defendera Theodore Schultz 

(1971).  

O discurso da valorização da profissão docente, em alta 

desde os anos 1990, tem sido alavancado na atual conjuntura 

pandêmica ao escamotear a precarização do trabalho docente, 

empurrando o trabalhador para morte quando defende o retorno 

às escolas de forma presencial.  

O ano de 2020 escancarou as contradições que o 

capitalismo produziu no último período de sua marcha insana 

sobre a história da humanidade. As repercussões da crise 

do subprime81, em 2008 foi a expressão maior dessas 

contradições.  

Os elementos desse processo, do qual desembocou a crise, 

já estavam latentes nas contradições que compareciam na 

conjuntura brasileira à época, as quais hoje são evidentes diante 

da atual crise política. Processo que avançou pelas manifestações 

de 2013, nas eleições de 2014, o impeachment de Dilma Rousseff, 

em 2016, a prisão de Lula e a regressão econômica, política e 

social impressa por Temer (MASCARO, 2018, p. 85). Um dos 

                                                             
80Theodore W Schultz é autor do livro “O Capital Humano: Investimentos em Educação e 

Pesquisa”, publicado em 1971. 
81 Crise do mercado de financiamento imobiliário de maior risco, que teve seu início em 

2008, nos EUA. 
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registros desta crise na atualidade, diz respeito a ascensão do 

governo reacionário de Jair Bolsonaro e seus efeitos nocivos à vida 

da classe trabalhadora brasileira. Constatação cada vez mais 

evidente à medida que cresce exponencialmente as mortes em 

decorrência de uma política de Estado genocida de boicotes ao 

processo de imunização por vacinas, propiciando a contaminação 

pelo novo Coronavírus. 

O que o mundo, de modo geral, tem tratado como uma crise 

sanitária de grandes proporções, tem, na sua essência, as marcas 

de um sistema produtivo que optou, ao longo dos últimos 30/40 

anos, por uma política de estímulo incondicional ao mercado em 

detrimento da vida. A catástrofe que estamos vivendo na forma da 

pandemia do novo Coronavírus já estava posta no passado 

recente, avançando deliberadamente com os processos de 

depredações, rapinagem e privatizações da coisa pública.  

No momento em que estamos finalizando o presente texto, 

o Brasil já ultrapassa a inaceitável cifra de 516 mil mortes (sem 

levar em consideração as subnotificações). Neste quantitativo 

absurdo está contida uma política de condenação prévia, 

premeditada por um governo que tem como princípio o desprezo 

pela vida e a propagação do obscurantismo. Assim, tem 

providenciado os meios para o avanço da pandemia no país e, por 

consequência, o aumento das mortes pela via do extermínio. 

Não por acaso, o presidente da república vem se colocando 

publicamente contra todas as orientações da OMS para o combate 

à propagação da Covid-19. Em um de seus pronunciamentos, o 

presidente afirmou que caso fosse infectado pelo coronavírus, não 

precisaria se preocupar já que pelo seu “histórico de atleta, 

quando muito, seria acometido por apenas uma gripezinha ou 
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resfriadinho” (GIBA UM, 2020). Afirmações como estas mantêm 

acesas concepções reacionárias acerca da compreensão da saúde, 

da atividade física e do movimento corporal, remetendo-nos a um 

passado muito próximo, o qual esteve sustentado por uma política 

abertamente higienista e eugenista, com funções historicamente 

bem estabelecidas. 

Diante dessa conjuntura pandêmica, temos que, no Brasil, 

em particular, o avanço da lógica mortífera e obscurantista vem 

ganhando espaço. Entretanto, ainda que na presença de 

contradições, faz-se notar uma retórica supostamente distinta, a 

qual embora tente se diferenciar do bolsonarismo, acaba por atuar 

na mesma chave do negacionismo. Exemplo disso pode ser visto 

na medida tomada pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que, 

em 31 de março de 2021 publicou a Resolução SME 25882, 

confirmando a reabertura das escolas, sem que fosse considerado 

que estávamos diante do momento mais crítico da pandemia. Um 

período de alta das internações nos hospitais da capital fluminense, o 

que levou a justiça a se posicionar pela suspensão daquela medida83, 

proibindo a abertura das escolas.  

Nesse contexto, o presente texto tem o objetivo de 

problematizar o papel imputado ao professor nesta conjuntura 

                                                             
82 Resolução SME 258, de 31/03/2021 – Institui o Calendário Escolar Sistema Público de 
Ensino. 
83 Em 06 de abril de 2021, a Justiça do Rio restabeleceu os efeitos do artigo 6º do Decreto 
Municipal nº 48.706/2021, bem como da Resolução da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) nº 258/2021 que previa o retorno das aulas presenciais: “O presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade 

Figueira, restabeleceu os efeitos do artigo 6º do Decreto Municipal nº 48.706/2021, bem 
como da Resolução da Secretaria Municipal de Educação (SME) nº 258/2021, suspendendo 
a eficácia de decisão anterior em contrário. Assim, as aulas presenciais podem voltar a ser 

realizadas no município do Rio”. Disponível em: < 
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-

conteudo/5736540/7998224>. Acesso em: 19 jun 2021.  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/04/rio-tem-festas-clandestinas-apesar-do-recorde-de-internacoes-mundo-paralelo-diz-hospede-de-hotel.ghtml
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/7998224
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/7998224
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pandêmica, demonstrando que a retórica da valorização 

profissional docente, difundida seja pelos governos em nível 

nacional, seja por organismos internacionais, do âmbito do Banco 

Mundial e da OCDE, têm atuado para a pavimentação não apenas 

da superexploração do trabalho nas suas formas mais avançadas 

de precarização. Trata-se, agora, também, da condução da 

atividade docente ao caminho da morte, à medida que leva aos 

extremos a exploração individual e coletiva da categoria, 

colocando-a na linha de frente da contaminação pela COVID-19 

(SARS-CoV-2 e suas variantes) nas escolas que estão sendo 

reabertas, em pleno momento do avanço mais mortífero da 

pandemia no Brasil. Deste modo, temos por objetivo específico 

explicitar a nossa crítica às políticas da Secretaria Municipal de 

Educação do Município do Rio de Janeiro. Para tanto, 

destacaremos suas políticas virulentas, camufladas por medidas 

legais, protetivas e protocolares, ao decidir pelo retorno 

presencial (supostamente seguro) de professores, servidores 

técnico-administrativos e estudantes às escolas, colocando estes 

e  seus familiares em condição de risco exponencial.  Nesse 

sentido, a SME-RJ acaba por revelar que a sua opção (muito 

embora, busque manter um aparente distanciamento com o 

discurso e práticas reacionárias e obscurantistas) se mantém 

alinhada às políticas dos OI, vale dizer, políticas definidas pelo 

grande capital para a educação em tempos de avanço das mortes 

pela contaminação providencialmente descontrolada da Covid-19 

No trato específico com a educação, o avanço da pandemia, 

ao mesmo tempo que colocou na ordem do dia as posições 

científicas de ponta, também expôs instâncias do Governo Federal, 

Estados e Municípios. Estas, assumiram prioritariamente a retórica 
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propagada por OI, a exemplo da OCDE, ao defenderem o 

argumento de que o longo período de afastamento das crianças do 

ambiente escolar, provocará um prejuízo muito maior do que os 

perigos mortais impostos pela pandemia. Tal justificativa se dá na 

linha do reforço e da naturalização do movimento de retorno às 

escolas, negando o alto risco sob o qual docentes, trabalhadores 

técnico-administrativos, estudantes e seus familiares estão 

submetidos. 

 

 CONTAMINE-SE QUE O “PROTOCOLO” GARANTE! 

 

Em 12 de janeiro de 2021, a Prefeitura do Rio de Janeiro 

tornou pública a Resolução Conjunta SES/SMS n° 871/202184 

(SES/SME-RJ, 2021a), anunciando “medidas de proteção à vida, 

relativas à Covid-19 (...)”, definindo que: “Art. 2º As medidas de 

proteção à vida, quanto à natureza, se subdividem em variáveis, 

permanentes e recomendáveis”. Tal Resolução, entre outras 

funções, estabeleceu o perfil de estudantes e trabalhadores da 

educação pertencentes ao chamado “grupo de risco”85, conferindo 

a este perfil o direito de “não participar das atividades 

presenciais” (SES/SME-RJ, 2021a). 

Em 12 de fevereiro de 2021, a SME-RJ publicou nova 

medida, a “Resolução SME Nº 250, de 11 de fevereiro de 2021”, 

regulamentando “o retorno das aulas presenciais nas Unidades 

Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras 

providências” (SME-RJ, 2021). Esta resolução, cumpria o papel de 

                                                             
84 A citada resolução foi construída em parceria entre Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

e Secretaria Municipal de Educação (SME). 
85 Grupo composto por pessoas com mais de 60 anos; portadores de comorbidades; 

portadores de síndrome de Down, entre outras especificidades consideras comorbidades. 
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instituir as diretrizes para a retomada das aulas presenciais na 

rede de ensino da capital, tomando por base as orientações 

previstas no “Protocolo Sanitário de Prevenção à Covid-19 para as 

Unidades Escolares e Creches Integrantes do Sistema Municipal de 

Ensino do Rio de Janeiro”86 (doravante denominado apenas de 

Protocolo). Este Protocolo reforça, entre outros conceitos, a 

utilização da categoria de grupo de risco. (SES/SME-RJ, 2021c) 

Essa categorização, “grupo de risco”, foi utilizada desde a 

primeira versão do Protocolo, sendo retomada também por sua 

“versão 1.4” (SES/SME-RJ, 2021c). Esta última, publicada em junho 

de 2021, avança com a implementação de medidas supostamente 

suficientes e seguras para o retorno das atividades letivas 

presenciais. Tudo isso, sem levar em consideração o avanço 

indiscriminado da pandemia no Brasil, de modo geral e no Rio de 

Janeiro, de forma particular. Entre outros elementos, desde a sua 

concepção o “Protocolo...” traz o: 

 

(...) alerta da Organização das Nações Unidas - 
ONU, Fundo das Nações Unidas para a Infância - 
UNICEF, Organização das Nações Unidas para 
Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO e 

Organização Pan-Americana da Saúde - 
OPAS/OMS, sugerindo que o retorno dos alunos 
de volta às escolas e instituições de ensino, com 
o máximo de segurança, precisa ser encarado 
como prioridade (SES/SME-RJ, 2021b). 

 

 

                                                             
86 O Protocolo foi instituído pela Resolução Conjunta SME/SMS Nº 02, de 10 de fevereiro 

de 2021 (SES/SME-RJ, 2021b). Em junho de 2021, foi publicada a sua 4ª versão. 
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Valendo-se do discurso da atenção àqueles que constituem 

o grupo de risco, além do destaque dado às fases de 

desenvolvimento da pandemia, o Protocolo, em sua versão 1.4, 

estabelece que as atividades letivas presenciais estariam 

“condicionadas à situação sanitária do momento atual”. Além 

disso, destaca que “A capacidade máxima [de retorno letivo 

presencial] de cada Unidade Escolar estará condicionada ao Nível 

de Risco de cada Região Administrativa do município em 

determinado momento” (SES/SME-RJ, 2021b, p. 4-5). Os níveis 

identificáveis em cada Região Administrativa, neste caso, servirão 

de critérios para a constatação dos riscos iminentes de 

contaminação. Caberia dizer, ricos concretos em cada unidade 

escolar. 

Segundo a prescrição do Protocolo, as unidades escolares 

deverão respeitar todos os itens de segurança indicados, 

estabelecendo, assim, sua capacidade máxima para o recebimento 

de estudantes, professores e trabalhadores em geral, constituindo 

a seguinte relação entre retorno presencial e contaminação por 

Covid-19:  

 

Nível Moderado (amarelo), as Unidades 

Escolares que se encontram nesta Região 
Administrativa poderão receber até 75% de 
sua capacidade máxima (...) Nível Alto (laranja), 
as Unidades Escolares que se encontram nesta 
Região Administrativa poderão receber até 
50% de sua capacidade máxima (...) Nível Muito 

Alto (vermelho), as Unidades Escolares que se 
encontram nesta Região Administrativa 
poderão receber até 30% de sua capacidade 
máxima. (SES/SME-RJ, 2021c, p. 5). 
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Importante notar que o Protocolo citado acima, apesar de 

orientar sobre a importância das medidas de segurança, 

indispensáveis à prevenção e contenção ao avanço da pandemia – 

tais como o uso de máscara; higiene das mãos; distanciamento 

durante a permanência no transporte escolar e dentro da escola 

etc. –, o mesmo não faz qualquer referência à priorização da 

vacinação. A vacina (que deveria ser adotada como condição 

inegociável para o retorno presencial às escolas), na sua ausência, 

coloca a todos dentro do grupo de risco! 

Nesse sentido, a SME-RJ nega a principal medida 

reconhecida internacionalmente para conter o crescimento 

exponencial da pandemia no Brasil, de modo geral e na cidade do 

Rio de Janeiro, de modo particular. Essa evidência se comprova 

quando apenas no dia 2 de junho de 2021 o site da SME-RJ fez o 

anuncio do seu calendário de vacinação para “todos os 

profissionais de Educação nos dias 9 e 16 de junho”87 (SEM-RJ, 02 

JUN., 2021).  Segundo a SME-RJ: 

 

A medida foi tomada em reunião com o prefeito 
Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde 
do Rio, Daniel Soranz. Poderão se imunizar 

professores, merendeiras e todas as pessoas 
que trabalham na área de Educação. Basta levar 
o último contracheque ou declaração da 
instituição ou rede ensino que comprove esta 
condição. Até esta semana, já foram vacinados 
os profissionais com 43 anos ou mais. E agora, 

nos dias 9 e 16 de junho [2021], será a vez dos 

                                                             
87 Como apresentamos no texto, desde o início de 2021 já havia providências legais por 
parte da SME-RJ e da Prefeitura do Rio de Janeiro para o retorno presencial às escolas, 

independentemente do calendário de vacinação. 
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trabalhadores da Educação com idades entre 18 
e 42 anos. (SME-RJ, 02 JUN., 2021) 

 

 

Destaque-se que, embora o discurso de algumas frações da 

burguesia busque se diferenciar do discurso negacionista 

veiculado por aquele que ocupa o governo federal, ainda assim, a 

opção pelos interesses do capital se torna visível. Como já 

afirmamos, a política de volta às escolas imposta a professores e 

trabalhadores técnico-administrativos, sem a garantia do processo 

de imunização completo, através da aplicação das duas doses da 

vacina contra a Covid-19, configura-se como um descaso com a 

vida. Nesse sentido, o negacionismo se reproduz, ainda que sob o 

discurso do cuidado e da proteção, ao colocar deliberadamente em 

risco a vida desses trabalhadores.  

 

RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS E PANDEMIA: 

EXPRESSÃO DA SECUNDARIZAÇÃO DA VIDA 

 

A relação entre OCDE, Brasil e políticas educacionais não se 

constitui como uma novidade. Assim, pretendemos destacar um 

dos aspectos pelos quais essa relação se manteve acesa mesmo no 

momento mais crítico da pandemia, a exemplo do que ocorre na 

cidade do Rio de Janeiro. Sobre isso, ainda no então governo de 

Marcelo Crivela, em 2020, tão logo a pandemia já se mostrasse em 

trajetória ascendente no país, a Prefeitura do Rio anunciou a 

prestação de contas à OCDE, a respeito das medidas que vinha 

adotando para o combate à Covid-19 e a redução dos impactos 

econômicos decorrentes. Faz-se necessário destacar que a cidade 
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do Rio é signatária da Força Tarefa da OCDE que – em parceria com 

a Bloomberg Philanthropies88- desde o início da pandemia vem 

atuando para “coletar experiências em primeira mão e estimular 

respostas coletivas em todo o globo” (OCDE, 2020, p. 92, tradução 

nossa) 

Essas medidas adotadas ao redor do mundo foram 

publicadas em julho de 2020, no documento denominado 

“Políticas de Resposta das Cidades”89, com o objetivo de reunir as 

“ações exemplares” estimuladas por “10 lições importantes a 

partir da crise”. Ações que deveriam ser assumidas pelas cidades, 

tornando-as mais “verdes, inclusivas e inteligentes” (OCDE, 2020, 

p. 3). A OCDE justifica tal iniciativa ao afirmar que a crise 

provocada pelo novo Coronavírus forçou o fechamento 

econômico de mais de 100 países ao redor do mundo, o que 

                                                             
88A cidade do Rio de Janeiro se associou ao Bloomberg Philanthropies sob a justificativa da 
organização demandada pela ocasião do acontecimento dos Jogos Olímpicos, em 2016. A 
Bloomberg Philanthropies e a OCDE atuam no mapeamento de cidades de todo o mundo, 

gerenciando os “Investimentos em Inovação em Cidades”. Disponível em: 
https://www.bloomberg.org/press/bloomberg-philanthropies-and-oecd-map-innovation-

investments-in-cities-worldwide/. Em janeiro de 2021 a Bloomberg Philanthropies 
anunciou o “lançamento do 2021 Global Mayors Challenge, uma competição de inovação 

que identificará e acelerará as ideias mais ambiciosas desenvolvidas pelas cidades em 
resposta à pandemia da COVID-19. A competição selecionará 50 finalistas que representam 

as principais inovações urbanas do mundo a emergir da pandemia. Cada uma das quinze 
vencedoras do grande prêmio receberá US$ 1 milhão e um robusto suporte de vários anos 
para implementar e divulgar suas ideias inovadoras.” Disponível em: 

<https://www.bloomberg.com.br/blog/bloomberg-philanthropies-anuncia-o-lancamento-
do-global-mayors-challenge-2021/>.  
89As primeiras versões deste documento foram publicadas pela OCDE elançadas nos dias 
27 de março e 13 de maio de 2020, ou seja, no início da pandemia com o objetivo de 

coletar dados a partir de políticas locais, implementadas ao redor do mundo, visando o 
controleda pandemia.Segundo a OCDE, esta versão publicada em julho de 2020, tinha o 
objetivo de atualização dos dados. Este documento encontra-se publicado originalmente 

em inglês, sob o título Cities Policy Responses,podendo ser acessado em: 
<https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus-

COVID-19-Cities-Policy-Responses>. 

https://www.bloomberg.org/press/bloomberg-philanthropies-and-oecd-map-innovation-investments-in-cities-worldwide/
https://www.bloomberg.org/press/bloomberg-philanthropies-and-oecd-map-innovation-investments-in-cities-worldwide/
https://www.bloomberg.com.br/blog/bloomberg-philanthropies-anuncia-o-lancamento-do-global-mayors-challenge-2021/
https://www.bloomberg.com.br/blog/bloomberg-philanthropies-anuncia-o-lancamento-do-global-mayors-challenge-2021/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus-COVID-19-Cities-Policy-Responses
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus-COVID-19-Cities-Policy-Responses
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“desencadeou o terceiro maior choque econômico, financeiro e 

social do século XXI, após 11 de setembro e a crise financeira 

global de 2008”90 (OCDE, 2020, p. 4, tradução nossa).  A OCDE 

dizia, ainda naquele momento, em julho de 2020, sobre os países 

signatários de suas políticas, que havia uma tendência de que o PIB 

caísse para 9,5% no caso de haver o avanço de uma segunda onda 

de infecções causada pela Covid-19. Nesse sentido, alertava para 

o papel relevante que as cidades cumpririam desde então, ao dar 

respostas às restrições de curto prazo que poderiam impactar as 

políticas de recuperação a longo prazo. Destacava que as 

iniciativas para uma ação de cooperação internacional ganhavam 

uma dimensão especial, capaz de já superar qualquer outro 

momento na história. 

Dessa forma, a OCDE justificava a relevância concentrada 

no desempenho das cidades ao gerenciar a crise da Covid-19. Daí 

afirma que: “A cooperação internacional para sair da crise tornou-

se ainda mais relevante do que nunca e, nesse sentido, as cidades 

têm um importante papel a desempenhar” (OCDE, 2020, p. 4, 

tradução nossa91). 

Neste contexto, foram publicadas medidas tomadas pelo 

município do Rio e incluídas no documento da OCDE entre as 

muitas outras “sugestões de políticas municipais de referência 

para as demais cidades que compõem a iniciativa Champion 

Mayors for Inclusive Growth (Prefeitos Campeões para o 

                                                             
90No original pode-se ler: “With over 100 countries having gone into lockdown, the COVID-
19 pandemic triggered the third and greatest economic, financial and social shock of the 

21st century, after 9/11 and the global financial crisis of 2008.” (OCDE, 2020, p. 4) 
91 “International co-operation to exit the crisis has become even more relevant than ever and, 

in this regard, cities have an important role to play” 
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Crescimento Inclusivo)”. A OCDE destacou as iniciativas 

internacionais tomadas por várias cidades ao redor do mundo para 

minimizar os impactos da Covid-19, sobretudo os econômicos. 

Deste modo, defendeu que o foco de suas preocupações se 

voltava para o retorno das “atividades econômicas de forma 

segura e sustentável. Para a OCDE, fortalecer a cooperação 

internacional localmente é essencial para superar desafios 

compartilhados”. (PREFEITURA DO RIO, 2020). 

Nesse sentido, não deve nos causar surpresa o fato da SME-

RJ – assim como muitos outros municípios do país e do mundo – 

continuar expressando o cumprimento de acordos feitos em nível 

internacional, que atendam a interesses prioritariamente 

empresariais. É desta forma que a OCDE e sua lógica meritocrática 

– via avaliações em larga escala, a exemplo do Programa 

Internacional para o Acompanhamento das Aquisições dos Alunos 

(PISA)92 – tem incidido há muito sobre diversos países e seus 

governos. Vale lembrar que a OCDE é um “think tank em matéria 

de educação”, detentor de dados estatísticos, econômicos e 

sociais garimpados ao redor do mundo. De organismo voltado para 

a formação de pessoal técnico e científico, a OCDE ampliou, a 

partir dos anos de 1960, suas investidas sobre as políticas 

educacionais de Estado, demonstrando a “relação entre 

investimento em educação e o crescimento econômico” (MAUÉS & 

COSTA, 2020, p. 104, 105). Ação que veio a ser aprofundada na 

pandemia. 

                                                             
92O PISA é um programa da OCDE e foi lançado em 2000. Tem por objetivo avaliar os 
resultados do rendimento escolar e desde 2000 acontece a cada três anos. Em sua primeira 

versão contou com a participação de 32 países, enquanto em sua última versão, de 2018, 
“[...] 79 países participaram do PISA, sendo 37 deles membros da OCDE e 42 

países/economias parceiras [...]”. (INEP, 2019, p. 16) 
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A OCDE vem publicando relatórios periodicamente, em 

parceria com a UNICEF e Banco Mundial, desde o início da 

pandemia. Estes relatórios têm direcionado os rumos das políticas 

educacionais em diversos países. Em síntese, a OCDE aproveitou-

se do contexto da pandemia para intensificar sua política de 

atrelamento mecânico entre educação e desenvolvimento 

econômico. Criou uma nova categoria para definir os países que 

detêm o que passaram a denominar de “rede de ensino forte”, ou 

seja, aqueles países que contabilizaram o menor número de dias 

em que suas escolas ficaram fechadas. Sobre isso, o diretor da 

OCDE para assuntos educacionais defende: “O que explica a 

diferença é que nesses países [fortes] há uma rede de ensino 

estruturada e confiável, capaz de criar ambientes seguros mais 

rapidamente”93. Esclarece, ainda, que essa solidez se expressa, 

principalmente, junto àqueles países que “estão entre os que 

obtêm as melhores notas no PISA” (OCDE, 2021). 

 Como medida para redução dos “déficits” causados aos 

estudantes que estiveram “bloqueados de suas escolas” ao longo 

da pandemia, a OCDE afirma que os países devem assumir 

medidas “para acelerar a volta das aulas presenciais” (OCDE, 

2021), fazendo desde ajustes no espaço físico das salas e redução 

de atividades extracurriculares, até a divisão dos dias entre aulas 

ao vivo ou à distância. Tudo isso deve ser providenciado, desde 

que sejam tomadas as medidas protocolares para acelerar o 

retorno das aulas presenciais. 

A OCDE e sua lógica competitiva, via rankeamento 

internacional, trabalha com a mesma ideologia da Teoria do 

Capital Humano, disfarçada agora de meritocracia. Atendendo às 

                                                             
93Relatório divulgado em 13 de abril de 2021 pela OCDE. 
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muitas narrativas, a OCDE associa acesso e manutenção de 

crianças e jovens na escola à defesa da inclusão, da 

sustentabilidade, da redução da pobreza e do estímulo à equidade 

entre povos. Formar o indivíduo com competências, tais como 

resiliência e empatia (conceitos adotados pelos OI e sua 

perspectiva de mundo) – vale dizer, adaptado à lógica do capital e 

a seus desdobramentos perversos – tem sido uma de suas 

principais orientações. Tudo isso sem tocar em uma vírgula do que 

é substantivo: a perpetuação de condições propícias à 

manutenção da propriedade privada como eixo da engrenagem 

capitalista. 

Esse discurso da OCDE tem sido difundido em todas as 

partes do mundo, qual seja, o da ‘preocupação’ com o afastamento 

de estudantes por longos períodos do ambiente escolar. Pautada 

por este argumento, a OCDE defende que há um grande risco de 

que haja aprofundamento das desigualdades entre os países e 

dentro destes. Diferenças que, nesta linha, poderão se expressar 

em curto prazo, sob várias dimensões, sobretudo, na dimensão 

econômica. Para justificar seu argumento, afirma que: 

 

 (...) cada trimestre de aprendizagem perdida, 

considerando estudantes do 1º ao 12º ano, 
provocaria perda de 3% na renda por toda a 
vida profissional. Isso, segundo os economistas, 
representa um custo de longo prazo que varia 
de US$ 504 bilhões na África do Sul a US$ 14,2 
trilhões nos Estados Unidos, a cada três meses 

de aprendizagem perdidos (PINTO, 2021, p. 3-
4). 
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Para além deste prejuízo, a OCDE não deixa de demonstrar 

os impactos causados às avaliações, dada a “dificuldade de avaliar 

corretamente, à distância, o aprendizado dos alunos” (PINTO, 

2021, p. 3-4). Obviamente, afetando a função do seu instrumento 

de avaliação mais apurado, o PISA  

No caso do Brasil, a OCDE anexa mais um elemento a seus 

argumentos ao defender que os estudantes brasileiros, quando 

fora da escola, estão submetidos a todo tipo de violência, seja por 

parte de seus familiares ou quando atraídos pelo crime 

organizado, pela prostituição etc. Esses argumentos têm, sem 

dúvida, os seus elementos de realidade inquestionáveis. Faz-se 

notar, entretanto, que os argumentos defendidos pela OCDE, nem 

mesmo levantam uma palavra sobre o abandono histórico que o 

Estado brasileiro impõe a essas crianças e a seus familiares, 

negando-lhes direitos na forma de saúde, saneamento, educação, 

segurança, além do direito ao trabalho a seus pais e familiares. 

Assim, nada se fala sobre os filhos e filhas de trabalhadores 

brasileiros assassinados dentro das mesmas escolas que a OCDE 

tanto vem se empenhando em reabrir. Mortes por disparos de 

projéteis, os quais avançam com a mesma velocidade e 

intensidade assumidas pelo descaso do Estado brasileiro, ao negar 

direitos históricos conquistados pelos trabalhadores. Todo esse 

discurso da OCDE e de seus asseclas – em defesa da reabertura de 

escolas e edulcorado de ‘generosidade’ e ‘empatia’ (conceitos 

estes que, ao serem adotados por essas entidades, são esvaziados 

do seu significado verdadeiramente solidário e humanitário...) –, 

tem sido reproduzido incessantemente. Seja pela mass media 

brasileira; pelo MEC e CNE, expresso em suas publicações oficiais; 

pelo mercado privado da educação, a exemplo do Todos Pela 
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Educação; pelas secretarias municipais de educação, a exemplo 

das medidas tomadas pela Prefeito do Rio e pela SME-RJ. Fato é 

que, o discurso da OCDE é dominante. 

Nesse contexto, o jogo de forças esteve sempre em alta, 

independentemente do avanço das mortes impulsionadas pela 

Covid-19. Isso é constatável, por exemplo, quando a OCDE em 

mais um de seus relatórios alegou, em dezembro de 2020, que 

“Fechar escola contra a Covid-19 faz do Brasil exceção global”, 

colocando o país entre “os poucos que ainda têm colégios 

fechados ou que consideram recuar de reabertura” (MELLO, 2020, 

p.1). 

Em dezembro de 2020 o Brasil já contabilizava cerca de 

195 mil óbitos vitimados pela Covid-19. Ainda assim, a grande 

mídia assumiu deliberadamente os argumentos da OCDE como é 

possível verificar na notícia veiculada em 29 de dezembro de 

2020: 

 

Apenas o Brasil e alguns países da América 
Latina e da África ainda não reabriram ou estão 
revertendo a abertura parcial das escolas. 
Relatório da OCDE (organização dos países 

desenvolvidos) do começo de setembro 
mostrava que o Brasil estava entre os países 
com mais tempo sem aula (...) Estudos mostram 
que as crianças têm casos bem mais leves de 
Covid-19 e transmitem menos a doença. 
Quanto mais velha a criança, maior a 

probabilidade de contaminar alguém — por 
isso, pediatras questionam a decisão de 
retomar aulas presenciais para o ensino médio, 
em vez de privilegiar o fundamental (...) Um 
grupo de pediatras circulou uma carta com 400 
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assinaturas pedindo a volta do ensino 
presencial 
(https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesau
de/2020/11/mais-de-400- pediatras-assinam-
carta-de-apoio-ao-retorno-das-
aulaspresenciais.shtml). Os autores 
apresentam artigos científicos que mostram 
que o retorno às atividades escolares 

presenciais é seguro para crianças e 
adolescentes (...) ‘Crianças abaixo de 10 anos 
apresentam o menor índice de transmissão da 
doença e, quando contaminadas, têm os 
sintomas mais leves’, diz o pediatra Paulo 
Telles, da Sociedade Brasileira de Pediatria e 

um dos signatários da carta. Além disso, ele 
aponta para os danos psicológicos causados 
pela ausência de aulas presenciais — estudos 
mostram alta de casos de ansiedade, depressão 
e automutilação entre crianças. ‘Nas camadas 
mais pobres, é dramático: as mães precisam 
trabalhar e precisam deixar crianças com mães 
crecheiras, com inúmeras outras crianças’, diz. 
(MELLO, 2020, p.4-5). 

 

É nesse contexto, de crescente naturalização do retorno às 

aulas presenciais, que a SME-RJ dá consequência a seus planos, em 

curso desde janeiro de 2021, quando a prefeitura já anunciava o 

“Plano de Volta às Aulas”. Entra em cena a demagogia que domina 

a política no Brasil, expressa na afirmação do prefeito de que é 

chegada a hora de “priorizar as nossas crianças” e de que “a escola 

tem que ser a primeira a abrir”. 

Como resultado – à revelia do aumento dramático do 

número de mortes vitimados pela Covid-19 no país – a prefeitura 

decreta que as escolas serão reabertas e “poderão receber 32.682 



 

404 
 

alunos. Assim, no total, serão 880 unidades escolares municipais 

com aulas presenciais” a partir de 27 de abril de 2021 (SME-RJ, 

2021). 

Pode-se constatar que nem essa drástica conjuntura se 

coloca como um entrave à atual fase de expansão do mercado 

capitalista. Prova disso pode ser percebida nas muitas 

manifestações da OCDE sobre o tema, como já demonstrado 

acima. Trata-se de uma entidade de cunho prioritariamente 

econômico, garantidora das altas taxas de lucro para o capital. Tem 

como uma de suas principais tarefas o monitoramento, 

administração, orientação e execução de políticas voltadas à 

educação em diversos países. Tarefas que não foram abandonadas 

neste momento pandêmico, ao contrário, a OCDE continua se 

portando como uma das principais organizações a ‘defender’ a 

escola pública; a atividade escolar de estudantes e professores. 

Sobretudo, defende o retorno às atividades presenciais na escola.  

Assim, ganha força e espaço o discurso de que os prejuízos 

econômicos vislumbrados para o longo prazo no mundo devam 

direcionar as políticas a serem aplicadas no auge da pandemia, 

como no caso do Brasil. É nesse contexto que, a exemplo da OCDE, 

a UNESCO também defende o retorno às aulas presenciais, 

apoiada nos mesmos argumentos, quais sejam: desde que “com 

medidas básicas de segurança, os benefícios líquidos de manter as 

escolas abertas, superam os custos de mantê-la fechadas” (MELLO, 

2020, p. 6). 

Nesse sentido, a resistência precisará ser a arma utilizada 

pelos professores para o não retorno às escolas. Essa resistência, 

até o momento, tem sido a única garantia de proteção e de 

possibilidade de sobrevivência frente a virulência imposta por 
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políticas públicas, pela falta de vacinas e de perspectivas de 

futuro. Este último, negado a toda uma geração. 

Impossível concluir...! 

O discurso propagado em defesa da valorização do 

professor trouxe a falsa ideia de que se trata da chave para a tão 

desejada eficiência da atividade docente e da escola. Contribui, 

assim, para a cooptação do próprio professor às inúmeras 

armadilhas que estão contidas nesse discurso, transformando-o 

em colaborador para a antecipação da sua própria 

descaracterização ou, até mesmo, para o seu próprio fim como 

categoria de trabalhadores. 

A crise do capital avançou sobre os serviços e servidores 

públicos e não deixou a escola de fora, não poupando o professor 

da sua fúria. A pandemia e suas especificidades no Brasil 

expuseram, à revelia do próprio sistema, muitas contradições que 

se mantinham acomodadas. Revelou a política mortífera assumida 

pelo governo federal e também por vários Estados e municípios, à 

exemplo do município do Rio de Janeiro. Todo esse contexto 

deverá contribuir para que a organização da categoria docente 

alce um novo patamar de expectativas, com às quais possamos 

resgatar bandeiras históricas da classe trabalhadora, na busca pelo 

fortalecimento de espaços indispensáveis de luta, a exemplo das 

instâncias sindicais nas quais atuamos. Estas, tomadas por nós 

como espaços fundamentais para os enfrentamentos que se 

avizinham. À luta, pois!  
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CAPÍTULO 16 

DESAFIOS E DESABAFOS DE ESTUDANTES DURANTE O 

SEMESTRE REGULAR REMOTO-2021.1 DA UFBA: FRATURAS 

EXPOSTAS NO ENSINO SUPERIOR 

 

Thaís Seltzer Goldstein 

Irene Guillien Demouliere 

Maíra Ferreira dos Santos 

 

 

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de 

quando em vez, de acordo com o momento, 

tomar a própria prática de abertura ao outro 

como objeto da reflexão crítica deveria fazer 

parte da aventura docente. A razão ética da 

abertura, seu fundamento político, sua 

referência pedagógica; a boniteza que há 

nela como viabilidade do diálogo.  (Paulo 

Freire) 

 

 

Políticas públicas educacionais implementadas no Brasil na 

primeira década do século XXI94 ampliaram significativamente o 

acesso de grupos sociais historicamente subalternizados ao 

                                                             
94 Destacamos o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) que em 2007, que além de ampliar o acesso, abriu novos 

campi no território brasileiro; a implementação do Sistema de Seleção Unificada (SISU), em 

2010; a aprovação da Lei nº 12.711/2012, “Lei de Cotas”; Lei de Cotas. 
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ensino superior brasileiro, território tradicionalmente marcado 

pelo predomínio de pessoas brancas, economicamente 

privilegiadas, habitantes das grandes cidades. Uma década após o 

início da implementação dessas políticas, constatamos 

significativa mudança no perfil discente e, com ela, velhas e novas 

contradições, segregações, tensionamentos e insurgências: no 

chão e nas telas das universidades. 

A pesquisa aqui apresentada foi aplicada junto a discentes da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) durante o semestre regular 

remoto de 2021.1. Neste ano, a UFBA completa 75 anos e conta 

com uma estrutura composta por 112 cursos, 3 campi (Salvador, 

Vitória da Conquista e Camaçari) e cerca de 40 mil alunos, 38 mil 

deles na capital. Em relação à média das universidades federais 

brasileiras, a UFBA tem um percentual notadamente maior de 

pessoas negras, pardas e indígenas: enquanto a média nacional é 

51.2%, na UFBA ela é 75.6%. Já as médias de discentes cujas 

famílias recebem até 1,5 salário mínimo é similar: 70.2% é a 

brasileira e 69.1%, a da UFBA. Quanto ao percentual de estudantes 

que entraram por cotas, enquanto a média nacional é 41.9%, a da 

UFBA é superior: 45.1% (ANDIFES, 2018).  

Desde 2017, o grupo de pesquisa e extensão “Sankofa: 

pedagogias marginais e diversidade”, sediado na Faculdade de 

Educação (Faced-UFBA), coordenado por uma psicóloga docente 

dessa unidade, é formado por estudantes de diferentes cursos e 

vem investigando os processos de (re)produção de sofrimentos e 

adoecimentos relacionados ao cotidiano universitário. Não sendo 

bolhas isoladas, mas parte de um país atravessado por atrozes 

desigualdades sociais (raciais, de classe, gênero, orientação 

sexual, território, capacidades corporais, escolarização etc.), as 
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universidades públicas são espaços onde tais questões vêm sendo 

problematizadas e, de certo modo, combatidas. Contudo, 

contraditoriamente, também nela se perpetuam situações que 

desnudam a natureza ético-política de muitos dos sofrimentos 

psíquicos vivenciados por discentes. A ideologia meritocrática, 

acentuada em sociedades neoliberais, permeia o cotidiano 

universitário, naturalizando hierarquizações, exclusões e 

padecimentos. Uma compreensão crítica desse fenômeno permite 

enxergar a racionalidade reducionista e medicalizante que 

interpreta como transtorno psíquico do sujeito, problemas 

derivados de fatores supraindividuais. De modo correlato, o 

determinismo que patologiza o mal-estar e tudo aquilo que sai do 

padrão esperado, tampouco reconhece as potências de 

transformação presentes nos incômodos/protestos que irrompem 

no cotidiano institucional.  

 

A diversidade sócio-cultural, crescente nas 
duas últimas décadas, tem revelado a 
universidade como um território pulsante de 
contradições, na tensão entre continuísmos e 
rupturas no tecido institucional estruturado em 
relações de dominação. De um lado, a ideologia 
hegemônica segue produzindo obediência, 
concorrência, crença na meritocracia e 
autoculpabilização por questões que são 
institucionais, políticas e sociais. De outro lado, 
parte da comunidade universitária começa a 
perceber as faltas e contradições do sistema: 
estudantes têm apresentado a docentes 
referências até então desconhecidas por eles. 
Assim vão sendo tensionadas as 
epistemologias tradicionais e novas 
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pedagogias são discutidas nos espaços 
acadêmicos. (Goldstein et al, 2021) 

 

Continuidades e descontinuidades na conjuntura social e 

política mais ampla também se fazem presentes na universidade. 

A permanência de estudantes de camadas populares foi 

enormemente dificultada, devido aos cortes de investimento 

acentuados após o golpe parlamentar-jurídico-midiático contra a 

democracia, em 2016, e às sucessivas perdas de direitos sociais 

implicadas na implementação de políticas neoliberais.  

O que percebemos, a partir desta pesquisa, é que se 

acentuaram as desigualdades entre as realidades de docentes e de 

discentes. Afora os boicotes do governo federal contra a educação 

pública, que afetaram diretamente as políticas de assistência 

estudantil e permanência, vimos que algumas posturas docentes 

têm contribuído para tornar os espaços de ensino expulsivos. Por 

outro lado, há menção a posturas pedagógicas humanizadas no 

interior da universidade, as quais, em sentido contrário, acolhem e 

encorajam os/as estudantes a permanecerem, apesar de tantas 

dificuldades.  A seguir, detalharemos a pesquisa.  

 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E ÉTICO-

POLÍTICOS  

 

Desenvolvemos, a muitas mãos, um instrumento de 

pesquisa quantitativo e qualitativo sob a forma de formulário on-

line com 32 perguntas, sendo a última, aberta e com possibilidade 

de inserção de anexos. Buscamos caracterizar o perfil dos/as 

discentes e conhecer os desafios por eles/as vivenciados no 
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momento de pandemia, isolamento e ensino remoto. O 

questionário era anônimo e contemplava questões sobre diversos 

dados: curso, idade, raça/cor, gênero, acesso a equipamentos e à 

internet, condições de permanência, efeitos das práticas de ensino 

remoto, uso de substâncias psicoativas, dificuldades vivenciadas, 

estratégias de apoio, responsabilidades assumidas, entre outras. O 

instrumento foi elaborado com base em leituras, debates e 

pesquisas realizados pela equipe de pesquisa e extensão 

“Sankofa: pedagogias marginais e diversidade” (Faced-UFBA)95, 

assim como no diálogo colaborativo com colegas da instituição96. 

Buscamos construir um convite-apresentação e um roteiro de 

questões com temas e termos que abrangessem a diversidade das 

possibilidades, e que não fossem intrusivos, entendendo que a 

questão metodológica é, também, ético-política: o questionário 

precisava ser cuidadoso e inclusivo. E devia reunir dados que 

pudessem vir a embasar outras práticas micro e macropolíticas, 

entendendo que estudantes, professoras/es, técnicas/os e todos 

os institucionalmente envolvidos são desafiadas/os a se implicar 

na superação de opressões institucionais, as quais parte da 

                                                             
95 O Grupo de Pesquisa e Extensão “Sankofa: pedagogias marginais e diversidade” vem 

pesquisando a (re)produção de sofrimentos na UFBA, e a construção de formas coletivas e 

institucionais de lhes fazer frente. Funciona desde 2017 na Faced-UFBA, coordenado pela 

Profª Drª Thaís S. Goldstein. Conta com a participação de estudantes de diversos cursos e 

também com profissionais parceiros. Destacamos, além das coautoras deste capítulo, as 

oportunas colaborações de Talit Pereira dos Santos, Renato Santos de Souza, Márcia Regina 

Araújo da Cruz e Flávio Silva. 
96 Agradecemos algumas preciosas colaborações de membros da Comissão de Orientação 

Acadêmica e Produção de Cuidados da Faced-UFBA, especialmente a da servidora técnica 
Amanda Gomes Belo de Oliveira Bernardes e a dos docentes Nanci Helena Rebouças Franco, 
Regina Marquesi, Roberto Sidnei Macedo e Vítor Bemvindo; além de contribuições das 

docentes da Área de Psicologia da Faced-UFBA: Ariane Felício de Oliveira, Angelina Pandita 
Pereira, Lygia de Sousa Viégas, Maria Izabel Ribeiro e Márcia de Fátima Rabello Lovisi de 

Freitas. 
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comunidade universitária reconhece, discute, pesquisa e busca 

combater, mas que, paradoxalmente, as reproduz, às vezes 

inconscientemente. Para articular pesquisa e política, 

concordamos que:   

 

A aplicabilidade dos conhecimentos na área da 

educação depende do desenvolvimento de 
compreensões apropriadas, o que depende das 
condições de rigor nos cuidados investigativos, 
o que não quer dizer seguimento de rígidos 
protocolos, mas, sim, de domínio flexível de 
métodos e instrumentais necessários à 
aproximação significativa do real. Não 
podemos abrir mão do compromisso com a 
produção de conhecimentos confiáveis, se 
queremos que tenham impacto sobre a situação 
educacional em nosso país, pois só assim 
estaremos contribuindo para tomadas de 
decisão mais eficazes, substituindo as 
improvisações e os modismos que têm guiado 
as ações em nossa área. Nesse sentido, a busca 
de relevância e do rigor nas pesquisas é 
também uma meta política. (ANDRÉ & GATTI, 
s/n) 

 

Esperamos somar forças de acolhimento e produção de 

cuidados numa perspectiva ético-política, que considera o âmbito 

institucional, capaz de promover reconhecimentos recíprocos, 

práticas de solidariedade e fôlego para as lutas individuais e 

coletivas. Esse estudo pretende, ainda, embasar os trabalhos da 

Comissão de Orientação Acadêmica e Produção de Cuidados da 

Faculdade de Educação da UFBA (FACED-UFBA), criada em meio à 
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pandemia, para fundamentar futuras práticas internas nesse 

sentido.  

 

PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES ANALÍTICAS DO MATERIAL  

 

O convite à pesquisa foi enviado por email às 

coordenações de diversos colegiados de cursos e também a 

algumas listas de e-mail de estudantes. Recebemos 656 

formulários respondidos, o que representa cerca de 1,73% do 

corpo discente da UFBA. A maior parte provinha de cursos da área 

de humanas e artes. A amostra serve como caixa de ressonância 

que ecoa alguns dos principais desafios vividos pelos/as discentes 

no semestre regular remoto 2021.1. Esperamos, também, levantar 

debates sobre o papel das políticas e práticas de educação na 

transformação do cotidiano universitário, de maneira a 

compreender, acolher, manobrar e evitar o mal-estar que ele 

(re)produz.     

 

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DISCENTE 

 

Seiscentos e cinquenta e oito (658) foram os questionários 

respondidos, parte deles de modo incompleto, entre abril e maio 

de 2021, durante o Semestre Regular Remoto, encerrado em 

12/06/2021. Os/as respondentes da pesquisa apresentam, em sua 

maioria (52,1%), idade entre 17 e 24 anos. Em relação a gênero, as 

mulheres cisgêneras foram as que mais responderam à pesquisa 

(64,9%), seguida de homens cisgêneros (29,6%), enquanto os 

5,5% restantes distribuem-se entre “prefiro não declarar” 

(3,79%), “não binárie” (1,51%) e homem transgênero (0,15%). A 
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maioria (70,6%) identifica-se como pardo (39,1%) e preto 

(31,5%), sendo os brancos 26,2%. Houve, ainda, os que preferiram 

não declarar cor/raça (2,6%), indígenas (0,45%) e amarelos 

(0,15%). O percentual de estudantes em curso integral é de 

40,7%, enquanto 30,7% estudam no turno matutino e 24,8% no 

noturno. O percentual de 64,4% não conta com apoio da Pró-

Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE-

UFBA). Apenas 5,2% recebe auxílio moradia; 4,7%, auxílio 

alimentação; 2,3%, auxílio para internet; e 2,6% teve auxílio para 

adquirir equipamento eletrônico. Outros 14,4% referem não 

terem sido contemplados com auxílio e 11,6% sequer sabiam que 

podiam pleiteá-los. Quanto a bolsas de pesquisa, extensão, estudo 

ou estágio, 78,7% não as recebem; são poucos aqueles/as com 

bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, residência 

pedagógica ou monitoria.  

Sobre o acesso a equipamentos para aulas remotas, 75,1% 

têm celular e computador; 14,4%, apenas celular; 8,1%, apenas 

computador; e 2,4% utilizam equipamentos emprestados. Quanto 

à conexão de internet, 91,7% declarou ter internet fixa e/ou fixa 

mais móvel, ao passo que 6,5% dispõem apenas de internet móvel 

e 1,8% utiliza internet emprestada, em local público ou em lan 

house. Sobre privacidade para aulas e estudo, 57,7% sempre ou 

quase sempre dispõem dela, enquanto 30,6% apenas às vezes e 

11,7% nunca. Para 81,6% foi possível, até o momento da 

pesquisa, frequentar as aulas e atividades síncronas sempre ou 

quase sempre. No entanto, 18,4% referem que nunca ou somente 

às vezes foi possível estar nas aulas/atividades síncronas. No que 

tange às atividades assíncronas, 70% dos respondentes 

conseguiram realizá-las sempre ou quase sempre, enquanto 
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26,4% realizaram-nas às vezes, e 3,7%, nunca. Sobre a interação 

com colegas e docentes durante as aulas, 52,7% indicaram que 

interagem às vezes, 37,5% interagem sempre ou quase sempre e 

9,8% nunca. O mais comum é a interação por escrito, via chat 

(76,6%), seguida pela fala no microfone (65,8%) e audiovisual, via 

câmera (30,2%). No que diz respeito às plataformas utilizadas 

para as aulas, o Google Meet foi a plataforma de maior preferência 

(93,4%), seguida pela RNP/Webconf (42,7%), Zoom (27,2%) e 

Jitsi (3,7%). Quando questionados sobre trabalho, 47,5% 

responderam que apenas estudam, sendo que quase metade 

realiza trabalhos domésticos; 30,6% trabalham em home office, 

dos quais 22% assumem também trabalho doméstico; 10,9% 

trabalham fora de casa e ainda realizam trabalho doméstico; 11% 

declararam cuidado com parentes, trabalhos informais, 

desemprego e busca desesperada por trabalho.  

Acerca das responsabilidades assumidas nos cuidados com 

terceiros, 54,5% dos respondentes informaram cuidar apenas de 

si, enquanto 46,5% cuidam também de mais uma pessoa; (22,3%), 

de mais duas pessoas; (13,4%), de mais três pessoas; (6%) de 

quatro pessoas ou mais. 

A pesquisa abordou o uso de substâncias psicoativas, 

elencando, na mesma lista, substâncias lícitas e ilícitas. Em caso 

afirmativo sobre esse uso, havia a possibilidade de marcar mais de 

uma opção e, ainda, espaço para detalhar “outros”. As substâncias 

psicoativas mais consumidas foram: cafeína (52,4%), açúcar 

(52,1%), álcool (30,7%) analgésicos (24%), antidepressivos 

(13,4%), maconha (9,1%), tabaco (9,1%), ansiolíticos (8,5%), 

medicações fitoterápicas (8,2%), florais (7,2%), medicações 

homeopáticas (4,6%), psicoestimulantes (1,7%). Menos de um por 
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cento indicou usar alucinógenos, cocaína, crack e anfetaminas. Em 

sentido oposto, 21% indicaram que não usam substâncias 

psicoativas. Questionados/as sobre alterações no uso de tais 

substâncias durante a pandemia, 48,2% indicaram aumento no 

uso, 21,5% informaram o mesmo uso de antes, enquanto 8,4% 

diminuíram o uso. Indagados/as se acreditam precisar de ajuda 

quanto ao uso dessas substâncias, 71% acreditam que não, 16,6% 

disseram talvez, 8,3% precisariam de ajuda e 4,1% preferiram não 

responder. 

Quanto a estarem ou não vivenciando dificuldades no 

Semestre Regular Remoto 2021.1, um percentual expressivo de 

87% respondeu que sim, e apenas de 13% que não. Dentre as 

dificuldades referidas, a natureza varia: cansaço pelo tempo 

excessivo em frente à tela (72,5%), sobrecarga de leituras 

(53,2%), cansaço extremo (53%), instabilidade no sinal da 

internet (52,5%), preocupações sócioeconômicas (37,6%), 

adoecimento pessoal (35,9%), problemas de convivência em casa 

(31,3%), falta de privacidade (29,5%), adoecimento de pessoas 

próximas (26,5%), luto (18,9%), uso de diferentes plataformas 

(15,4%), relação com docentes (13,8%), entre outras.   

Dentre os/as que apontaram dificuldades na relação com 

docentes, as estratégias foram: pedir ajuda a colegas (39,6%), não 

pedir ajuda a ninguém (26,3%), pedir ajuda a outros docentes 

(16,2%), pedir ajuda a pessoas de fora da UFBA (12,7%), pedir 

auxílio ao colegiado do curso ou a outra instância da UFBA (5,6%).  

No que diz respeito às dificuldades psicológicas e/ou 

sociais no período pandêmico, quando questionados/as sobre os 

apoios recebidos, 34,9% assinalaram terem tido apoio de 

familiares; 26,4%, de colegas; 23,8%, de profissionais de fora da 
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UFBA; 2,3%, de outros órgãos da UFBA (SMURB, Colegiado, Centro 

Acadêmico, etc.); e 2,2% indicaram terem recebido apoio do 

Programa PSiU de Saúde Mental e Bem-estar da UFBA. Um 

percentual de 5,7% referiu ter buscado ajuda, sem receber 

nenhum apoio. 

Em relação a possíveis dificuldades na relação com 

docentes, 66,3% informaram não terem passado por isso, 

enquanto 33,7% referiram ter tido dificuldades. Diante delas, 

18,1% não tomaram nenhuma providência; 5,3% adotaram 

iniciativas coletivas; 5,1% assumiram iniciativas individuais; e 

3,1% adotaram ambas: iniciativas individuais e coletivas. Dentre 

os 25% que não tomaram qualquer iniciativa para melhorar a 

situação com o/a docente, havia uma pergunta sobre o motivo 

desta escolha/omissão: 8,8% responderam que não acreditam 

que a situação vá mudar; 7,7% não o fizeram, por receio de 

ficarem marcados e serem prejudicados posteriormente; 7,5% 

informaram não ter se sentido à vontade; e 4% sequer pensaram 

nisso.  

Havia, ainda, uma questão voltada aos discentes que, 

devido a problemas na relação com docente(s), tomaram 

iniciativas. Queríamos saber os efeitos disso. Vimos que 8,7% 

apontaram que houve conversa com o docente, mas não houve 

mudança; 7,6% informaram que houve conversa com o docente e 

a situação melhorou; já 1,6% informaram que foi preciso recorrer 

a outras instâncias, mas que a situação não se alterou; e 1,1% 

indicaram que houve conversa com o docente, mas a situação 

piorou. 

Ainda que determinadas dificuldades acima tenham tido 

incidência abaixo de 30% ou de 10%, é preciso olhar esses dados 
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com cautela e atenção. Se, por um lado, isso indica que a situação 

poderia ser ainda pior, por outro, quando pensamos não mais em 

números, mas nas práticas pedagógicas e na sensibilidade humana 

em situações de vulnerabilidade e sofrimento, constatamos que 

não podemos naturalizar esses fatos; ao contrário, cabe-nos a ética 

da abertura a esses/as outros/as, estudantes, estimulando-os/as a 

dizer coisas por vezes difíceis de ouvir, mas que, como ensina 

Paulo Freire, deveriam fazer parte da aventura docente e da 

viabilidade do diálogo.  

 

ESCRITAS DISCENTES  

 

As análises a seguir emergiram de debates realizados por 

nossa equipe após a leitura das respostas registradas na 32ª e 

última questão do formulário: “Você gostaria de dizer algo mais? 

O espaço abaixo é livre, caso queira fazer comentários, sugestões, 

anexar imagens e registrar o que achar significativo sobre a sua 

experiência neste Semestre Regular Remoto da UFBA 2021.1”.   

Dentre os 658 respondentes do questionário, 255 (38,5%) 

responderam a essa questão. Nelas encontramos desabafos, 

desassossegos, agradecimentos, sugestões, críticas, pedidos de 

ajuda (alguns até para alimentação), elogios e denúncias (com três 

documentos anexados), entre outras expressões. O primeiro 

impacto dessa leitura foi constatar que os/as estudantes estão 

precisando ser ouvidos/as. Sentimo-nos chamadas a fazer algo por 

sete pessoas cujas respostas eram pedidos de socorro. Apesar de 

anônimo, o questionário era enviado de endereços de email que 

ficam registrados. Rastreamos os emails dessas pessoas e 

identificamos os respectivos cursos. Contatamos os/as 
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coordenadores/as dos colegiados de curso, para saber se tinham 

conhecimento da situação e se poderiam localizar esses 

estudantes. Mas como tais trâmites têm levado mais tempo do que 

gostaríamos, decidimos também lhes enviar um email 

agradecendo a participação na pesquisa e colocando-nos à 

disposição, caso necessitassem de alguma ajuda específica. Nossa 

ideia era tecer uma rede de apoio, que está ainda em 

construção.  Dos desabafos mais comuns, por vezes mesclados a 

queixas e denúncias, chamaram nossa atenção aqueles 

relacionados à luta cotidiana para suportar e atravessar - 

econômica, física e psicologicamente - o momento atual. A 

conjuntura tem afetado a vida de todos, é fato, mas pesa 

sobremaneira sobre estudantes, especialmente aqueles/as cujos 

dias vêm sendo marcados por perdas, tristeza, pauperização, 

preocupação, luto, angústia e falta de perspectivas futuras. A 

desafiadora luta para sobreviver a tudo isso e, ainda, manter-se na 

UFBA, é agravada por algumas experiências que emergem do 

próprio ensino remoto e que, para serem problematizadas, 

contornadas ou mesmo superadas, precisariam ser percebidas. 

Apresentamos, abaixo, algumas categorias que sintetizam 

temáticas presentes no material que nos saltaram aos olhos nas 

primeiras análises, acompanhadas de significativas escritas 

discentes.  

 

SAÚDE E BEM-ESTAR:  

QUESTÕES MULTIDIMENSIONAIS  

Ainda que pareça um ideal distante da realidade, a 

Organização Mundial da Saúde, em 1948, definiu a saúde como 
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“um completo bem-estar biopsicossocial”. Essa visão ampliada do 

conceito de saúde, ainda que um tanto idealizada, permitiu que se 

desenvolvessem compreensões cada vez mais complexas e 

politizadas do conceito. Surgem questões para além do organismo 

ou do indivíduo como unidade isolada, relacionando-o a seu meio 

e abarcando condições sociais, políticas, culturais e históricas. 

Décadas depois, na Conferência Nacional de Saúde (1986), o 

Relatório Final também apresentou uma concepção alargada e 

multidimensional de saúde, que aqui nos interessa trazer. Assim o 

define:  

 

“Em seu sentido mais abrangente, a saúde é 
resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, 
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 
acesso a posse da terra e acesso a serviços de 
saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das 
formas de organização social da produção, as 
quais podem gerar grandes desigualdades nos 
níveis de vida”. (Brasil, 1986) 

 

Partindo desta visão complexa, que atrela a saúde ao 

acesso a direitos sociais básicos, passamos a nos indagar como 

seria possível ter saúde e bem-estar, quando a conjuntura 

sanitária, política, econômica, habitacional, pedagógica etc. é 

vivida conforme os exemplos que destacamos a seguir. 

 

 “Tenho receio de não dar conta das atividades 
acadêmicas por ter que compartilhar 
equipamentos e viver em ambiente 
inadequado”. (Estudante 001) 
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“A pressão da subsistência faz com que se 
ponha na balança o estudo ou trabalho fora de 
casa (em plena pandemia)”. (Estudante 002) 
“Estou passando pela pior fase da minha vida e 
nem tenho privacidade para desabafar (minha 
casa não tem portas internas). Há dias que deixo 
de comer para que meus filhos se alimentem. 

Torço para que essa fase de tormento passe”. 
(Estudante  003) 
  
“Não está fácil para a UFBA manter-se de pé 
diante do atual (des)governo federal, mas 
gostaria que houvesse um reajuste nos valores 

das bolsas, pois elas têm sido fonte de renda 
fundamental e imprescindível para a 
manutenção das nossas vidas.” (Estudante 004) 
 
“Apesar de não ser um semestre que constará 
reprovações, o fato de ser um semestre regular 
gera tensão em diversos estudantes que 
simplesmente não têm acesso aos recursos 
necessários para participação”. (Estudante 005)  
 
“Preciso de ajuda para conexão com internet, 
também preciso de ajuda, comida! Uma cesta 

básica, alimento tá se tornando um problema, 
(socorro!)” (Estudante 006) 
 
“Os meus problemas estão diretamente 
relacionados ao período de pandemia pelo qual 
todos nós estamos passando, um período em 

que estou tendo crises de ansiedade, chegando 
até mesmo a ter um episódio de surto nervoso 
por conta do meu estado de desemprego e, 
consequentemente, de falta de dinheiro”. 
(Estudante 007).  
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“É uma válvula de escape para mim assistir aula, 
mas do meu lugar privilegiado, com internet, 
computador e casa, sei que meus colegas não 
possuem esse mesmo tipo de aparato e isso só 
aumenta a desigualdade estrutural. Entendo os 
docentes, mas sei que a maioria dos meus 
colegas possuem dificuldade de acesso, de 

computador e etc...  Além disso, a pandemia 
afeta o psicológico de uma forma inimaginável. 
Tem dias que desejamos apenas respirar e 
sobreviver. É impressionante ver em todos os 
grupos da faculdade como esse semestre tem 
sido o mais desgastante psicologicamente. Não 

é fácil pensar nisso tudo”. (Estudante 008).  

 

A ameaça à subsistência é um tipo de golpe à dignidade 

que desencadeia sofrimento e processos de adoecimento. Nesse 

sentido, as políticas de permanência estudantil, na atual gestão 

federal, têm suas fraturas expostas: tanto pela impossibilidade de 

atender com bolsas e/ou auxílios toda a comunidade discente que 

necessita desses recursos para se sustentar (mesmo antes da 

pandemia), quanto pelos valores dos auxílios e bolsas, que já eram 

baixos e recentemente foram reduzidos, caindo de 36,7% para 

22,7% do salário mínimo, salário esse de R$1.100,00, defasado 

4,9 vezes em relação ao que deveria ser em 2021: R$5.421,84, 

segundo cálculos do Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Entretanto, essa realidade de 

desigualdades e carências radicais, agravadas nos últimos anos, 

muitas vezes não é percebida nem dimensionada nos espaços 

acadêmicos. 
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RELAÇÃO COM DOCENTES  

O tratamento dispensado por alguns docentes é referido, 

em vários depoimentos, como agravante da situação já tão difícil, 

sendo associado a silenciamentos, ausência de diálogo, rigidez, 

sobrecarga de exigências e falta de empatia para com os/as 

discentes.  

 

 “Além de todas as dificuldades atravessadas 
neste semestre e no Suplementar, tenho 
(sobre)vivido dias de luta no inferno, 
principalmente em relação à minha 

comunicação com um docente, em específico, 
minha conexão de internet é muito ruim, etc. Já 
adoeci, tive crises delicadas de natureza 
psicológica, por me sentir silenciada, acuada e 
vulnerável (sabendo que, por mais que me 
esforce, tente diálogo com o docente, envio e-

mail e não obtenho resposta entre outras 
banalizações, a "recepção" ao meu ponto de 
vista, é sempre tensa e rígida). Tenho percebido 
que já não estou conseguindo me manter 
equilibrada, segura e minimamente sã, nunca 
tive tanta crise de pânico, ansiedade, 
escoriação neurótica, cansaço e desejo de 
desistência do curso e da vida, literalmente, 
como durante este semestre. Saber que esse 
docente ocupa um lugar de poder e tomadas de 
decisões importantes porque é muito 
privilegiado, é isso que me causa ainda mais 
angústia. Enfim, é um breve e desesperado 
desabafo”. (Estudante 009) 
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No trecho destacado acima, há uma crítica à ideia de se 

abordar (e nomear) o semestre como “regular” (para quem?). Outra 

pessoa afirma: “Estamos cursando um semestre atípico, ainda 

estamos passando por uma pandemia e estamos fragilizados de 

diversas formas”. (Estudante 010).  

Após 16 meses de descontrole da pandemia de covid-1997, 

que, em julho de 2021 já contagiou 20 milhões e tirou a vida de 

mais de 530 mil pessoas no Brasil, e ainda, em meio a um cenário 

de sobreposição de crises (sanitária, política, econômica, social, 

ética, ambiental etc.), seguir “em movimento”98, sem que se façam 

as devidas modulações de exigências, mitigações de danos, 

combinados coletivos, pausas, partilhas, novos combinados - para 

que dimensionemos os impactos da conjuntura sobre cada um(a) 

de nós, especialmente, sobre as/os discentes em situação de 

vulnerabilidade social - , pode significar a banalização de uma 

situação terrivelmente adversa. Não se pode agir como se a 

mudança do “Semestre Regular Presencial" para o “Semestre 

Letivo Suplementar” (optativo a estudantes) e, na sequência, para 

o “Semestre Regular Remoto” (obrigatório aos que dependem de 

                                                             
97 Trata-se de um descontrole que, no Brasil, está diretamente associado a um projeto 
político adotado pelo governo federal. Segundo artigo da premiada jornalista Eliane Brum, 

no Portal El País (21/01/2021), um estudo desenvolvido pelo Centro de Pesquisas e Estudos 
de Direito Sanitário (CEPEDISA) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo (FSP-USP) em parceria com a Conectas Direitos Humanos, comprova que houve “uma 

estratégia institucional de propagação do vírus”.  
98 Em meio à pandemia e à indicação de isolamento físico, em 2020 a UFBA lançou um Portal 

virtual chamado “UFBA em Movimento”, em cuja apresentação assume a tarefa de agregar 
“informações essenciais para a boa realização das atividades acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão, de forma não presencial, durante esse período de isolamento. O portal 
foi construído para que a comunidade da UFBA tenha acesso aos procedimentos 
necessários para o desenvolvimento de atividades com uso de meios digitais. Também é 

um espaço de diálogo, num movimento contínuo de reflexão e construção de saberes em 
época tão desafiadora. A UFBA está, assim, como sempre, viva e em movimento”. Disponível 

em: https://ufbaemmovimento.ufba.br/  

https://ufbaemmovimento.ufba.br/
https://ufbaemmovimento.ufba.br/
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auxílios à permanência), fosse uma alteração meramente técnica e 

não, uma prática pedagógica de exceção, orientada por princípios 

ético-políticos. Sem que se faça uma discussão ampliada com o 

corpo docente, sensibilizando-os/as para a realidade vivenciada 

pelos discentes, corremos o risco de naturalizar, 

involuntariamente, uma ética excludente, pouco cuidadosa e, por 

consequência, (re)produtora de sofrimentos psíquicos que talvez 

pudessem ser atenuados, ou mesmo evitados. 

Em vários relatos, aparece a sensação de que professores 

desconsideram que os estudantes sejam “o lado mais fraco”, 

“tentando começar a vida sem perspectiva alguma nessa 

conjuntura”, “sem emprego” ou “com empregos precários”, “com 

bolsas ou auxílios insuficientes e reduzidos”, “lutando para 

garantir alimentação”; “morando com familiares em espaços 

minúsculos, sem privacidade”, sendo “constrangidos a ligar a 

câmera”, “tendo que lidar com professores inflexíveis, que passam 

mais leituras e atividades do que quando as aulas eram 

presenciais, o que gera desespero e evasão”.  Há queixas sobre 

docentes que “parecem não ter sensibilidade”, que “dão aulas com 

duração de até 3h30”, que “não têm empatia e pensam que 

ensinar é só dar avaliações".  

 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS? 

Sobre a possibilidade de exposição das dificuldades e 

diálogo com professores/as, há relatos que apontam para a 

sensação de desconfiança:  
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 “Sinto que eles acham que estou tentando 
enganar eles com um diagnóstico mental, 
durante os semestres presenciais passei por 
isso algumas vezes, alguns duvidaram do meu 
diagnóstico e disseram que não era motivo para 
minhas ausências e dificuldades com 
atividades avaliativas” (Estudante 010) 
  

“A professora de uma das matérias da minha 
grade ameaçou exigir "tese de pós-graduação” 
e ‘piorar o nível de dificuldade da prova´, caso 
a avaliação fosse assíncrona. Disse que exigiria 
câmera aberta porque "todo mundo tem celular 
com câmera". Também considero temerário 

esta mesma professora ministrar o curso como 
se falasse com especialistas na matéria. Ela 
chegou a admitir que realizou uma prova 
síncrona para "ninguém acertar," pois a vida lá 
fora é difícil e "nossa vida está muito boa na 
pandemia". Outro professor tem uma internet 
ruim e o áudio da aula fica extremamente 
prejudicado. Ele não usa slides. Quando 
questionado sobre a qualidade ruim do áudio, 
disse que não pode fazer nada, e continuou a 
aula normalmente como se todos estivessem 
entendendo o que ele fala. Outro professor 

trata os discentes com desprezo e grosseria, 
não gosta de perguntas e se refere aos alunos 
como ‘confusos’ quando questionam algo que 
ele não sabe responder. Este professor marca 
aula extra, em horários que alguns colegas já 
têm outra aula, e diz que não admite que 

ninguém grave a aula e que é problema do 
aluno se ele não assistir à aula extra por 
indisponibilidade, pois ‘a vida é feita de 
escolhas’ (escolha que não existe, pois a aula 
não fica gravada). Em uma determinada 
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ocasião, este professor marcou a aula extra às 
07h e não apareceu, justificando em cima da 
hora que estava muito cansado. Portanto, 
acredito que muitos professores estão 
desenvolvendo problemas psicológicos na 
pandemia e estão descarregando a 
descompensação psíquica nos alunos. Não vejo 
a hora deste Semestre acabar e retornarmos ao 

presencial. A qualidade do ensino foi MUITO 
prejudicada”. (Estudante 011) 
 
“Os professores continuam agindo como se 
estivéssemos em um semestre normal. Isso 
dificulta bastante a convivência.” (Estudante 

012) 
 
“Estava matriculada em 4 disciplinas e em uma 
delas tive problemas na relação com o docente. 
Soube que a minha situação era comum a de 
outros colegas de turma. Verbalizamos em 
conjunto nossas questões ao docente e não 
houve melhora. Em função disso, eu e outros 
colegas tivemos que trancar a disciplina”. 
(Estudante 013) 

 

PLATAFORMAS 

Uma das categorias que nos chamou atenção enquanto 

problema enfrentado pelos discentes diz respeito aos 

instrumentos utilizados no ensino remoto. As queixas variam, vão 

desde a dificuldade de leitura em aparelhos celulares até a 

necessidade de utilizar diferentes plataformas, já que cada 

docente elege a que prefere para a realização das atividades 

síncronas e assíncronas. Reclamações relacionadas às plataformas 
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e aos modos pelos quais os/as docentes as utilizam são frequentes 

nos relatos: do imperativo de ter de ligar a câmera provando 

presença, ao pouco espaço de memória disponível em celulares de 

baixo custo, já que esses pouco suportam documentos e 

aplicativos pesados, até à necessidade de compartilhar 

equipamentos com outras pessoas da família, são dificuldades 

novas, surgidas com o ensino remoto. É verdade que a UFBA 

propôs um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-Moodle) 

desde o Semestre Letivo Suplementar, mantendo-o ativo no 

Semestre Regular Remoto. Apesar de cada componente curricular 

ter sua página cadastrada nessa plataforma, na qual supostamente 

se encontram os materiais e o programa dos cursos, isso não 

necessariamente ocorre. Não sendo obrigatória aos 

professores/as, eles adotam diferentes plataformas para os 

encontros síncronos. Foi possível identificar a utilização de 

distintos programas e/ou plataformas: Google Classroom e AVA 

Moodle para atividades assíncronas, Google Meet, Jitsi, RNP, Zoom 

e Youtube para as aulas síncronas. Percebe-se que a ausência de 

padronização das plataformas exigiu que cada aluno/a/e fizesse 

download de até sete aplicativos diferentes, para acompanhar os 

diferentes encontros síncronos e atividades assíncronas das 

disciplinas. Tal exigência tem impacto direto na memória e 

desempenho do aparelho, seja celular, computador ou tablet. 

 

 “Sim, uma crítica: a falta de consenso sobre o 
uso das plataformas para os encontros 

síncronos pesou muito principalmente para 
quem, como eu, não tem acesso a uma 
tecnologia de qualidade, inclusive meu celular 
quebrou durante uma aula, isso porque eu tive 
que baixar 4 apps para acompanhar as aulas 
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síncronas e assíncronas: o google meet, o 
classroom, youtube e moodle além do gmail e 
do WhatsApp que foram usados como meios de 
comunicação entre alunos e dos professores 
para os alunos, tudo isso não precisava ter 
ocorrido se e simplesmente se a UFBA tivesse 
se organizado junto aos professores entrando 
em consenso sobre no mínimo a plataforma a 

ser transmitida as aulas”. (Estudante 014) 
 
“Dificuldades no final do semestre devido a 
ocorrência de atividades avaliativas se 
chocarem muito... e a extensão de trabalhos e 
provas na internet, memória dos aparelhos 

remotos curta e falha por ser de baixo custo e 
baixa qualidade”. (Estudante 015) 

 

QUEIXAS E APELOS DIRECIONADAS AOS PROFESSORES  

 

 “É imprescindível que a UFBA, enquanto 
instituição, oriente os docentes no sentido de 
conduzir as atividades EAD de modo razoável. 
Os excessos de arbitrariedades e atividades são 
flagrantes e constantes. Há muitos estudantes, 
em Direito, adoecendo severamente por conta 
disso”. (Estudante 016) 
 
“Acredito que poderia haver formação dos 
professores para uso das plataformas ou pelo 
menos cards explicativos, pois um professor 
não sabe mexer em nada, nem criou Moodle. 
Além disso, conversar com professores que 
querem passar trabalhos imensos e dar aulas 
expositivas extensas, sem considerar a 
sobrecarga de telas e a situação em que 
estamos vivendo de sobrecarga emocional, 
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psicológica e de demandas da vida. Essa 
situação ocorre principalmente com 
componentes fora da FACED”. (Estudante 017) 
 
“Queria deixar registrado o meu desejo de que 
a universidade estivesse mais em contato com 
os estudantes, ajudando-nos a compreender o 
cenário atual, repassando as decisões que 

dizem respeito a nós, estudantes, nos 
envolvendo na tomada de decisões. Entendo 
que o momento é desgastante para todos, 
temos vivido tempos de incertezas e muita 
desinformação, e é justamente por isso que 
acredito que os canais de contato entre os 

órgãos administrativos e o corpo 
docente/discente deveriam ser melhor 
aproveitados, de modo a diminuir a ansiedade 
que sentimos em relação ao nosso futuro”. 
(Estudante 018) 
 
“Eu sou professora e sei que para a nossa 
categoria não está fácil. Espero que os 
superiores tenham mais empatia com os 
professores para que os professores possam 
continuar fazendo o melhor pelos seus alunos. 
Por experiência própria, a sobrecarga de 

atividades pode ser algo exigido para os 
professores, pois isso ocorre. Se esse for o caso, 
peguem leve com a gente. Desde já, obrigada 
pelo espaço”. (Estudante 019) 

 

Com base nesta primeira análise dos dados, ocorreu ao 

nosso grupo de pesquisa e extensão levantar alguns tópicos de 

sensibilização de professores/as que possam nortear discussões 

nos departamentos das diferentes unidades. Dentre os apelos 

dos/as estudantes aos/às professores/as, ecoamos os seguintes:  
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a) que modulem suas exigências de trabalhos, avaliações e tempo 

de tela; b) que aprendam a usar a plataforma disponibilizada (AVA-

Moodle); c) que tenham mais empatia e percebam a situação 

precária dos/as discentes; d) que ampliem a comunicação com 

os/as estudantes, pois estes/as se sentem ansiosos em relação ao 

futuro, confusos em relação ao contexto, e alheios às decisões que 

lhes dizem respeito, para as quais não são consultados/as; e) que 

se apropriem melhor de metodologias de ensino à distância;  

 

INCÔMODOS COM A PESQUISA 

 

Notamos que, numa resposta, o/a estudante explicitava seu 

incômodo com o teor de algumas perguntas, ainda que não tenha 

dado exemplos, sugerindo que eram tendenciosas. Talvez, pelo 

fato de a linguagem utilizada ter sido técnica em alguns 

momentos, orientada por termos nascidos de movimentos sociais, 

em outros, ou ainda, pela diversidade de alternativas apresentada, 

isso tenha incomodado estudantes provenientes de ambientes 

mais conservadores, atravessados por crenças fundamentalistas e 

preconceitos. Supomos essas razões, porque buscamos adotar 

uma perspectiva inclusiva, não moralista, na qual a diversidade 

não aparece hierarquizada.  

 

 “Acho que o formulário precisa ser mais 
elaborado, pois algumas alternativas e até 
questões induzem o indagado a determinadas 

respostas. Me pareceu que já há um diagnóstico 
prévio que permeia a elaboração da enquete, o 
que a meu ver destitui sua pertinência”. 
(Estudante 020) 
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“Acho desnecessária perguntas como a que 
indaga o sexo assumido pelo estudante [refere-
se provavelmente às múltiplas alternativas na 
questão sobre identidade de gênero, que 
incluía mulheres e homens cisgêneros, 
transgêneros e pessoas não binárias]. Vim para 
a Ufba estudar, isto é doutrinação. (Estudante 
021) 

 

O teor dessas respostas, que se valem de expressão 

utilizada pelo Movimento Escola Sem Partido e de setores 

políticos ultraconservadores, evangélicos neopentecostais, que 

sequer reconhecem os debates sobre gênero, endossa a hipótese 

de que o instrumento de pesquisa incomoda alguns/mas 

estudantes justamente por incluir a diversidade dos modos de ser 

e de viver em sua elaboração, sem julgamentos. 

 

GRATIDÃO  

 

Além das queixas, é preciso dizer que apareceram também 

expressos agradecimentos à equipe de pesquisa, pela 

preocupação e pela iniciativa, como se a pesquisa fosse, por si só, 

um gesto de interesse e cuidado importante neste momento.  

 

 “(...) Inclusive gratidão a você também por 
estar lendo esse formulário, acho que o fato de 
me sentir ouvida pela instituição me faz sentir 

acolhida, e parte desta comunidade. Isso 
reforça o meu sentimento de pertença e me 
motiva a continuar presente da melhor maneira 
que eu puder”. (Estudante 022) 
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“Excelente iniciativa, pois muitas pessoas 
carecem de ajuda”. (Estudante 023) 
 
“Como em outras ocasiões, agradeço à 
iniciativa e ao contato conosco” (Estudante 
024) 
 
“Parabéns pela iniciativa! Extremamente 

necessária! Perguntas muito pertinentes”. 
(Estudante 025) 

 

A seguir, selecionamos alguns trechos que revelam a 

importância do cotidiano universitário (pela falta que ele faz), e o 

papel crucial de alguns/mas professores/as e servidores/as à 

comunidade discente. Apesar de reconhecerem problemas, em 

vários depoimentos, há reconhecimentos e uma significativa 

gratidão pelo empenho profissional e acolhimento encontrados.  

 

 “Gostaria de usar esse espaço para agradecer 
também o empenho de toda a equipe da Ufba 
nesse momento. Sei que trouxe várias críticas, 
porém admiro o trabalho de todos e agradeço”. 
(Estudante 026) 
 

“Sinto uma falta absurda da interação entre 
alunos e professores presencialmente. Temos 
caminhado relativamente bem até o momento 
e admiro a competência e a prestatividade dos 
docentes nesse período. Porém, ainda assim, 
nada irá jamais substituir as aulas presenciais”. 
(Estudante 027) 
 
“Não tenho nada a dizer a respeito do semestre 
2021.1 em si, já que os professores estão sendo 
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bastante solícitos e compreensivos com os 
discentes em geral”. (Estudante 028) 
 
“As professoras de pedagogia são ótimas, super 
atenciosas, muito empáticas e até aqui estão 
fazendo todo o possível para que o semestre dê 
certo. Nanci, Marta Lícia e Maria Izabel estão de 
parabéns”! (Estudante 029) 

 
“Minha orientadora foi um diferencial, ainda 
bem que tive uma pessoa humana como ela no 
meu caminho, diminuiu as dificuldades desses 
tempos pesados”. (Estudante 030) 
 

“(...) E os professores das disciplinas que estou 
cursando esse semestre têm sido bastante 
compreensíveis e abertos ao diálogo, aceitando 
algumas atividades fora do prazo sempre que 
possível e abraçando o que é possível ser 
feito”. (Estudante 031) 

 

 

O MAL ESTAR TEM RAÇA/COR E CLASSE  

 

Como parte de um país constituído historicamente por 

desigualdades abissais, como já mencionado, que desumanizam 

sistematicamente seres e grupos populacionais, deflagrando 

sofrimentos ético-políticos, compreende-se o quanto a ideologia 

meritocrática própria de um ethos neoliberal naturaliza e propaga 

práticas de rivalidade, autoculpabilização, e exclusão no cotidiano 

universitário, concorrendo para processos de adoecimento e 

evasão. (Goldstein et al, 2021). Se pensamos nos/as discentes que 

vivenciam dificuldades concretas para estudar e até mesmo para 
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sobreviver, agudizadas atualmente, fica mais fácil desmanchar a 

crença comum de que tais sofrimentos derivem de patologias 

individuais.  

Se a produção de sofrimentos e adoecimentos é fenômeno 

processual e multifatorial, também o são as estratégias de 

produção de cuidado, acolhimento, saúde e bem-estar. Assim, 

apostamos na construção, em âmbito coletivo e institucional, de 

modos de fazer frente a esses processos de sofrimento, 

adoecimento e evasão vividos por discentes, conhecendo melhor 

suas realidades e tecendo redes de apoio.  

Cabe aos/às docentes do ensino superior público 

lembrarem que falam de um lugar profissional estável, e que, 

ainda que tenham problemas, são privilegiados/as diante de um 

cenário de desemprego e precarização crescentes. Isso, por si só, 

já tende a gerar  incômodos, mas o processo muitas vezes se 

agrava pela maneira como alguns/mas docentes se posicionam – 

ainda que pela omissão – diante das desigualdades que vêm à tona 

nas turmas e no contato individual com os/as discentes.  

Cabe, ainda, refletir sobre o contraste: um alto número de 

docentes brancos/as de classe média, contrastando com a maioria 

de discentes negros, pardos, de camadas pobres. São visões de 

mundo e experiências sociais muito diferentes. Na lida com um 

perfil de estudantes tão diferente, fica a questão: estarão os/as 

docentes conseguindo problematizar o olhar hegemônico, as 

exigências que costumam fazer e as referências epistemológicas 

que trazem em seus currículos e leitura de mundo? Serão capazes 

de problematizar seus privilégios, tão naturalizados? Ou seguem 

percebendo-os apenas como merecimento? Estarão aprendendo 

algo com a parte da comunidade universitária não-branca e 
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periférica, que sobrevive a condições adversas desde muito antes 

da pandemia?  

A psicóloga Maria Aparecida Bento (2002) afirma que 

pessoas brancas ocupam posições sociais mantidas por “pactos 

narcísicos” que operam como “guardiões silenciosos de 

privilégios”, pois naturalizam, de maneira não consciente, 

posições de poder por elas assumidas que foram herdadas às 

custas de subalternização e exclusão de pessoas não-brancas. Essa 

autora constata que pessoas brancas tendem a acreditar que o 

racismo é um problema do outro, do não branco, daquele que 

supostamente teria raça, já que raramente se pensam de maneira 

racializada. Este apagamento de sua condição racial e étnica oculta 

os legados brutalmente desiguais que brancos e não-brancos 

herdaram após a abolição da escravatura no Brasil, e que se 

perpetuam até hoje em nossa sociedade, estruturada (também) 

pelo racismo. Mesmo bem-intencionadas, pessoas brancas nem 

sempre percebem que suas conquistas, sua condição de vida, e até 

mesmo alguns de seus sofrimentos, são fruto de oportunidades 

que pessoas não-brancas e pobres não tiveram.  

Puxando esse fio deixado por Bento, sobre os pactos 

narcísicos próprios à branquitude, poderíamos supor que pessoas 

e grupos beneficiados não só pela condição étnico-racial, mas 

também pelas posições de classe, gênero, sexualidade etc., 

também estabeleçam “pactos narcísicos” generalizando sua 

condição existencial e visão de mundo a todos, deixando de ver – 

logo, de se responsabilizar por – opressões cotidianas: das 

explícitas e caricatas às mais sutis e entranhadas no sistema, as 

quais alcançam diariamente os corpos negros, pardos e indígenas, 

as pessoas LGBTQIA+, as mulheres, as pessoas com deficiência, as 
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pessoas pobres, periféricas, loucas, velhas etc. Não seria exagero 

dizer que, para muitos daqueles que atendem aos estereótipos de 

beleza e sucesso reiterados pela ideologia burguesa e pela 

branquitude, há pouco ou nenhum espaço para o reconhecimento 

genuíno da alteridade, geralmente estereotipada e inferiorizada 

em termos estéticos, cognitivos e/ou morais. As teorias e 

ideologias advindas do “racismo científico”, nascidas no século 

XIX, até hoje reverberam, inclusive nos espaços acadêmicos. De 

acordo com Patto (1999), apesar de o fracasso escolar decorrer de 

um projeto histórico-político de manutenção das desigualdades 

sociais e raciais, ele gera culpabilização individual e/ou familiar.  

 

DES-FECHO 

   

O termo des-fecho, grafado assim com hífen, inspira-se na 

leitura de Pompéia (2010), que explora vários sentidos para esta 

palavra. Ao usar o prefixo “des” destacado do resto, o autor ativa 

a paradoxal ambivalência do termo: ora, o que des-fecha também 

abre ao fechar. Temos que encerrar esse capítulo, cientes de que 

com ele muitas questões se abrem.  E sobre elas ainda vamos nos 

debruçar com vagar.  

E para evitar possíveis mal-entendidos: não estamos aqui 

afirmando que todo/a docente branco/a é racista, classista e 

preconceituoso. Apenas lembramos que, frente ao racismo, ao 

patriarcado e à meritocracia classista que estruturam relações de 

poder em nossa sociedade, perceber os sofrimentos, as demandas 

e as possibilidades concretas de quem está à margem, sem acesso 

a direitos básicos e com a dignidade machucada, por vezes 

fraturada, é fundamental. Que possamos construir pedagogias 
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outras, em que se modulem e se repactuem as exigências, em que 

se teçam redes de apoio, troca e solidariedade, para mantermos 

viva nossa humanidade em meio a tantas dificuldades nestes 

tempos sombrios, e também no porvir. Mesmo que não sejamos da 

área da saúde, podemos todos/as/es participar, de modos 

variados, da produção de acolhimento e bem-estar. Esse estudo 

não busca apontar culpados, mas partilhar perturbações, suscitar 

reflexões e fomentar responsabilidades. Esperamos vir a conhecer 

experiências de outras universidades, assim como ouvir e dialogar 

com docentes e gestores/as da própria UFBA, o que certamente 

trará contribuições importantes para que avancemos na lida com 

tantos desafios e contradições. 

Por fim, cabe lembrar que tivemos pouco tempo para 

analisar os resultados, mas pela própria riqueza do material, será 

difícil esgotar os temas que nele emergiram. Recortamos, aqui, 

alguns que nos chamaram a atenção, cientes de que são apenas as 

primeiras pedras de um longo caminho a ser trilhado. 
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CAPÍTULO 17 

DE “MAIS UMA AULA” ATÉ “AQUELA AULA”:  

O QUE ACONTECEU NO MEIO DO CAMINHO? 

 

Ana Guimarães Corrêa Ramos Muniz  

Samara Torres Gualhano 

 

 

 

 

Carlos Drummond de Andrade apontara a pedra no meio do 

caminho. Se vivesse em meio ao caos que nos envolve e devasta, 

questiono-me acerca de qual substantivo usaria para indicar o 

danado entrave à vereda. Embora haja discussões sobre a pedra e 

o caminho do poeta mineiro serem literais ou de uso figurado, não 

tenho dúvida: desviar de pedregulhos reais e imaginários tem 

tomado nossos dias e tornado nossa trilha bastante custosa.  

Nós, professoras e professores, outrora tivemos a opção de 

escolher telas e computadores como ferramentas metodológicas. 

Uns slides aqui, uns quizzes online ali e uns vídeos acolá já 

tornaram nossas aulas mais atrativas e nos garantiram o status de 

“tecnológicos”. Hoje me indago se não nos preparávamos, quase 

que de forma profética, para isso que temos por hora. Profecia com 

tom apocalíptico.  

Não tenho por intenção ser trágica ou derrotista. É 

incontestável que aulas virtuais permitem que muitos estudantes 

ainda tenham acesso à educação formal, apesar de até agora me 

questionar se “acesso a conteúdos disciplinares” não seja o termo 

mais bem acertado a se usar. O cerne da questão é que “muitos” 
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não é o mesmo que “todos”. Embora acredite que muitas alunas e 

alunos estejam cobertos por nosso manto conteudista, costurado 

com linhas de gigante boa vontade, há tantos mais que nem com 

muitos dados móveis conseguiriam acompanhar os links de Meet 

disponibilizados diariamente. Materiais impressos oferecidos nas 

escolas que me perdoem, mas o olho no olho e o “Presta atenção 

aqui, gente!” têm feito muita falta.  

Vivemos a escassez. Fotos representam pessoas. Letras de 

iniciais de nomes gentificaram nossas telas. Em dias de muita 

sorte, ainda temos algumas câmeras que se abrem e nos permitem 

ver um alguém que, grande parte das vezes, não corresponde à 

imagem cedida à tela inicial e que, provavelmente (e 

infelizmente), tenderá a um não imediato reconhecimento futuro.  

Acredito que estejamos à espreita de um tal futuro. 

Seguramos, ainda que pela ponta e à unha, um fio invisível de 

mudança. Aglomerar é o verbo mais desejado por aquelas e 

aqueles que, conscientemente (e de forma responsável), 

escolheram o distanciamento social diante de uma pandemia que 

imprime suas garras não somente em pulmões. A cada dia, 

puxamos esse fiozinho e cremos, nós professores, estar próximos 

de retornar a uma escola pulsante, preenchida por alunos 

aglomerados.  

Enquanto esse tempo não chega, o fio real é o de tomadas 

e carregadores. Com a bateria garantida, recebemos uma 

enxurrada de pedidos de permissão para entrada em salas de aula 

virtuais. A gente se organiza e reorganiza, interna e externamente, 

tendo em mente que “aquela aula” será diferente, afinal, se tem 

gente, ainda se tem jeito.  
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“Mais uma aula” para mim foi “aquela aula” para uma aluna. 

Minha pouca fé moveu uma montanha de reflexões em Samara, 

uma jovem que, assumidamente privilegiada, aprendeu sobre 

privilégios e me lembrou que um encontro é sempre único, ainda 

que tenha dia e hora marcados, rigorosamente, em nossas 

agendas.  

Longe de qualquer rijeza, esse relato é o nosso caso. Ou 

vivência. Ou experiência. Enfim, foi o meu fio conectado, ao 

mesmo tempo, àquele de uma aluna. Uma aula “qualquer”, com 

textos e vídeos que propunham reflexões sobre quão 

privilegiados somos, não foi qualquer aula para Samara. Ela narra 

o caso com mais propriedade do que eu. A leitura de tal narrativa, 

a propósito, é outro tipo de privilégio. Este, seguramente, é 

concedido a quem acompanhar as linhas que seguem.  

 

AQUELA AULA 

 

Em toda minha trajetória escolar, jamais consegui ser uma 

aluna 100% dedicada. Minha dedicação vinha conforme a matéria 

me inspirava. Meu boletim sempre foi muito explícito nesse quesito: 

em alguns bimestres tirando notas muito altas e, em outros, notas 

do tipo “é suficiente pra passar”, em matérias totalmente diferentes. 

Já tive fases de ser obcecada por história, por física. Às vezes, as duas 

ao mesmo tempo. Quanto às outras matérias, não tirava uma nota 

tão alta, somente aquela que “dava pra passar”.  

A inspiração que tenho para me dedicar a algo vem de um 

conjunto de coisas: a matéria, o professor e o andamento da minha 

vida pessoal. Não posso negar que questões pessoais me afetam, 

tiram meu estímulo para estudar e fazer qualquer outra coisa. Posso 
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até estar extremamente empenhada em dada matéria o ano inteiro, 

mas se ocorre algum problema fora da escola, eu desando e 

“estrago” toda caminhada que fiz.  

No final de 2019, eu tive muitos problemas que afetaram 

consideravelmente meu boletim. Por isso, prometi para mim mesma 

que, em 2020, eu criaria uma forma diferente de lidar com a escola, 

tentando deixar todos os meus problemas em casa. Aí veio a 

pandemia. A escola, que antes poderia ser considerada um lugar 

para não pensar nos problemas, veio para dentro do meu quarto, o 

lugar onde mais penso neles. 

No começo da pandemia eu tentei de tudo para estudar, mas 

não tinha nenhuma perspectiva. Então, me dei esse tempo em que a 

minha escola se reorganizou e quando voltou, tentei me dedicar, 

mas não era o melhor que eu conseguia fazer, não tinha aquela 

inspiração que preciso. 

Finalmente, aula de inglês, uma matéria que eu confesso 

detestar e pela qual não tenho interesse. Mas, junto com ela, vem a 

professora que sabe que gramática não é tudo, que os alunos 

também são seres humanos e precisam entender como é viver em 

sociedade, aprendendo sobre o respeitar. 

Minha professora de inglês sempre passava trabalhos com 

temas interessantes. Comecei a ter aula com ela no primeiro ano do 

ensino médio, e de cara, além da gramática, ela passou um trabalho 

para escrevermos um livro sobre a nossa vida. Cada bimestre era um 

trabalho diferente! Teve o de “entrevistar” algum funcionário da 

escola, um de falar de alguém que é importante para nós e por 

último, o de explicar qual profissão gostaríamos de seguir quando 

acabasse a escola.  
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Nas aulas remotas não foi diferente. Ela passava exercícios 

sobre a gramática, mas tinha esses trabalhos... O primeiro, um 

“brainstorming” sobre o que era a escola. Depois, um mapa mental 

sobre o capacitismo. Porém, esses temas não tinham me inspirado 

tanto. Confesso que um dia antes da “aula sobre privilégio”, eu havia 

dormido muito tarde. A ansiedade nesse tempo de pandemia tem 

vindo com uma força que eu nunca tinha visto antes. Eu quase faltei 

àquela aula, mas, por um milagre e uma promessa que tinha feito à 

Ana de não faltar às aulas dela, eu liguei meu computador e acessei 

aquele link.  

Eu sempre me achei uma pessoa privilegiada por ser de uma 

família com boa condição financeira, conhecida na cidade, ser 

branca, ter o cabelo liso e um corpo magro que, mesmo fora dos 

padrões, é mais aceito na sociedade do que um corpo gordo. Naquela 

aula, fiquei pensativa e inspirada nos momentos que Ana fazia 

perguntas relacionadas aos nossos privilégios. Eu tinha vontade de 

responder todas! O vídeo exibido sobre a caminhada do privilégio foi 

mostrado em inglês, sem legenda, e mesmo eu não entendendo 

muita coisa, tentei até traduzir algumas palavras que eu conhecia, 

de tanta ânsia de aprender sobre o tema. A proposta que ela nos deu 

foi a de fazer uma entrevista sobre privilégio com alguém, só que de 

uma forma sem ser o padrão, com perguntas e respostas. 

Eu sabia que era cercada por pessoas privilegiadas. A 

maioria dos meus amigos conheci na escola e, antes do ensino 

médio, só tinha estudado em escolas particulares. Então, resolvi 

fazer um questionário com perguntas parecidas com as do vídeo 

sobre a caminhada do privilégio. Selecionei 9 amigos e respondi às 

mesmas perguntas que fiz para eles. Eu não sabia muito bem como 
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ia apresentar essas respostas, então me veio uma grande ideia: fazer 

um jogo de tabuleiro. 

Como não tinha como eu me juntar com eles para jogar, 

primeiro por causa da pandemia e segundo porque vários moram em 

cidades diferentes da minha, eu montei um tabuleiro que começava 

do meio, como se fosse “neutro”. Conforme as respostas, os peões 

iam para frente ou para trás, mostrando mais ou menos privilégios.  

Eu não revelei o nome de nenhum amigo, usei nomes de 

personagens da série "Grey 's Anatomy”. Demorei cerca de 5 horas 

para finalizar tudo. Nesse tempo, eu não pensava em mais nada, 

nem via as horas passando, de tanta inspiração. Quando terminei, 

estava ouvindo as músicas que sempre escuto e me peguei 

prestando atenção nas letras. Percebi que várias falam sobre 

privilégio. 

Algumas respostas me surpreenderam muito. Um amigo 

respondeu que já havia ouvido que a maneira como ele se veste não 

o favorece e atrai julgamentos indesejados. E uma amiga que eu 

pensava ser muito privilegiada, não era. Quando mandei o resultado 

para eles, falei qual peão eu era e qual eles eram. Muitos ficaram 

chocados, pois acharam que eu era mais privilegiada só por ter uma 

condição financeira melhor, mas privilégio não é só sobre isso. 

Esse trabalho não foi só mais um na minha vida escolar. Ele 

me proporcionou aprendizados que irei levar para sempre comigo. 

Eu gostaria que todos pudessem sentir a inspiração que eu senti e, 

principalmente, sobre esse tema, pois perguntas como “Esses 

‘privilégios’ não deviam ser para todos?” ou “Que direitos 

humanos?” ficaram martelando na minha cabeça. A sociedade é 

muito injusta com as pessoas não privilegiadas. Onde a educação 

entra nisso? 
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Além de pensamentos sobre o tema, esse trabalho me levou 

a refletir sobre o porquê de as aulas de outras matérias serem, 

muitas vezes, tão monótonas, sempre só sobre a matéria em 

questão. Parece que alguns professores querem criar robôs e não 

pessoas. Mas, esse tempo de pandemia também nos faz refletir sobre 

o quanto devemos aprender sobre a vida em sociedade e respeito na 

escola, pois às vezes o aluno não tem o privilégio de ter uma família 

bem estruturada para lhe dar esses ensinamentos. 

Agradeço por ter uma professora e uma escola que se 

preocupa com esses assuntos, que não querem criar robôs, que 

preparam seus alunos para a vida, para uma melhor convivência e 

respeito com o próximo. A vida é muito dura na maior parte do 

tempo. Todos temos fraturas e cicatrizes. Algumas são expostas, 

outras não. Por isso, devemos ter mais empatia. Quem sabe esse não 

possa ser o tema de uma aula? 

 

SOBRE A MESMA AULA 

 

Como prender a atenção de alguém, de forma virtual, 

quando a minha própria atenção tem sido selvagem? Como 

preparar aulas quando meu vocabulário parece diminuir diante do 

cenário que nos faz pisar sobre areia movediça, afundando a cada 

notícia que solapa as telas às quais nos apegamos e pelas quais, 

em determinados momentos, temos antipatia? Estas e outras 

perguntas acordam e dormem comigo.  

Na tentativa de olhar com esperança por um futuro não 

seletivo, quando direitos sociais não serão privatizados ou 

violências naturalizadas, conjuntura, infelizmente, oposta à atual, 

tento reacender a batida pedagógica que já acelerou meu coração. 
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Nóvoa (2020), expoente nas discussões sobre Educação, também 

investe no assunto quando diz que  

 

Para alguns, o futuro passa pelo fim da escola, 
pela sua desintegração ou fragmentação, 
acentuando o princípio da educação como um 
“bem privado”, que cada um consome de forma 
personalizada. Para outros, entre os quais me 
incluo, a instituição escolar é indispensável à 
educação [...] (NÓVOA: 2020, p.9). 

   

 “Entre os quais me incluo” me faz refletir. Estamos 

divididos e isso já é fato há um tempo. A pandemia só colocou em 

outdoors o que o boca a boca, minimamente, já entregava. A ideia 

de a educação ser alcançável a qualquer pessoa que a desejar 

aparenta ser inofensiva, afinal, “quem quer, consegue”. E, 

infelizmente, o blábláblá da meritocracia enche bocas de doutos. 

Esqueceram-se, contudo, que o acesso à educação tem sido, 

grande parte das vezes, artigo de luxo, daqueles que a gente nem 

tem coragem de perguntar o preço. 

 

“Professora, eu não tenho computador.” 

“Professora, fiquei sem internet.”  

“Professora, eu moro na roça e lá não pega sinal.”  

“Professora, eu trabalho e não consigo ver suas aulas.” 

 

Mensagens assim aparecem na tela do meu celular ou 

inundam minha caixa de e-mails. Parecem problemas bastante 

localizáveis. Todavia, creio que o buraco só não seja mais embaixo 

porque a raiz é mais profunda do que pensamentos rasos 

permitem mostrar e a “desculpa da pandemia” permite trazer 
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como consolo. “Professora, eu não tive dinheiro para vir para a 

escola...” e “Eu não como nada desde ontem!” já zuniram em meus 

ouvidos e não havia SARS-COV-2 para contar história.  

Uma matéria99 da revista El País, publicada em maio de 

2020 e escrita por Felipe Betim, ajudou a desembaralhar as poucas 

ideias que ainda me restavam quando me vi diante do Golias que 

eram meus planos de ensino. O colunista aborda os relatos de 

quatro adolescentes, com realidades sociais diferentes, e suas 

visões acerca da experiência de se estudar à distância durante a 

pandemia.  

A fala de uma adolescente de 19 anos, em especial, me 

espetou. Ela dizia ter deixado o apartamento localizado em bairro 

nobre de São Paulo, onde vivia com os pais e irmão, a fim de 

continuar a quarentena no sítio da família. Aulas online em 

faculdade particular de renome, terapia via Skype, conversas com 

amigos via Facetime, piscina e banho de sol faziam parte de sua 

rotina, mas não bloquearam sua justa reflexão acerca das 

desigualdades que espancam o Brasil. A jovem declara, em certo 

momento, que tinha a “capacidade” de relaxar, ao passo que 

outras pessoas estariam desesperadas, como “a mulher que 

trabalha” em sua casa, que estaria com medo de ser mandada 

embora. “Tem gente que não tem água para lavar a mão.”, encerra.  

“E se eu organizar aulas temáticas?”, pensei. Era absurdo 

pensar em regras gramaticais ou textos soltos para mera 

interpretação e aquisição de vocabulário diante do caos que nos 

envolvia. O simples pensamento me gerava indignação, na 

verdade. Não julgava quem apostasse em proposta diferente da 

                                                             
99 Disponível em https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-12/jovens-tem-choque-de-

consciencia-sobre-privilegios-e-injusticas-do-brasil-durante-a-pandemia.html.  

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-12/jovens-tem-choque-de-consciencia-sobre-privilegios-e-injusticas-do-brasil-durante-a-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-12/jovens-tem-choque-de-consciencia-sobre-privilegios-e-injusticas-do-brasil-durante-a-pandemia.html
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minha mirabolância, afinal, ainda precisamos segurar nas boias 

que nos restam que, além de trazerem segurança, nos aproximam 

de um possível respirar.  

E, na tentativa de fazer ter sentido uma realidade que não 

tem sentido algum, me aventurei a pensar em encontros baseados 

em temas como capacitismo, privilégio, beleza e educação. 

Procurei em textos, vídeos, imagens, músicas, charges e autores a 

tal indignação que me cerca até agora. Por que tais assuntos? Creio 

não ter uma resposta tão plausível. Talvez por serem questões que 

me saltem aos olhos. Talvez porque incitem uma discussão. Talvez 

porque eu seja ignorante e queira aprender sobre e com elas. 

Chicó e “Num sei, só sei que foi assim.” me deixam confortável em 

provável pedido de justificativa para escolha metodológica.   

Fui uma egoísta nada democrática, confesso. Joguei na tela 

e esperei pelos gols. Teria sido melhor envolver as alunas e alunos 

nas escolhas pelos temas. Teria sido mais educativo se eles 

tivessem participado no processo de decisão sobre as avaliações. 

Não me culpo, entretanto, por ter sido uma “professora trator”. 

Meu motor, ainda que pifando, ainda tentava roncar. O 

combustível daqueles adolescentes me move a rodar mais um 

quarteirão e a ver mais possibilidades hoje.  

A “aula sobre privilégio”, ao meu enganoso ver, foi morna 

inicialmente. Tudo nos fazia estar cientes de nossos privilégios: 

casa, mesa, computadores, celulares, livros. Mas e aí? 

Mergulhamos fundo e pensamos sobre gênero. Atitudes 

capacitistas. Capitalismo avassalador. O que pessoas próximas a 

nós pensariam a respeito? 

 E foi assim que propus um projeto: entrevistas não 

formais, nada do tipo “perguntas/respostas” simples, com amigos, 
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familiares ou quaisquer pessoas que desejassem. O objetivo 

principal era usar a criatividade como aliada para uma reflexão em 

conjunto sobre ter ou não privilégios, bem como suas 

consequências. 

Esperei pelo dia da apresentação dos projetos. Um após o 

outro, aquelas e aqueles meninos me constrangeram. Eu os 

subestimei. Achei que não fossem se dedicar. Achei que fosse 

pipocar o mesmo do mesmo. E eu me arrebentei deliciosamente. 

Se estivéssemos juntos, em sala de aula presencial, eu teria 

chorado e dançado. Em sala de aula virtual, eu chorei e o coração 

foi o dançarino. Mais de dez anos de magistério e eu ainda sou 

neófita.  

Samara me chamou a atenção. Não apenas por sua 

apresentação oral, mas por seu envolvimento. Eu já a conhecia há 

mais de um ano, bem como sua “fama de patricinha”. A linda 

adolescente de cabelos balançantes parecia andar em slow motion 

pelos corredores. Se eu a observava, imagino que seus colegas o 

fizessem ainda mais.  

Longe de qualquer arrogância e transbordante de simpatia 

(com pitadas de comportamento adolescente, claro), era fato que 

Samara tinha privilégios. A narrativa parece apontar culpa, o 

absurdo de uma menina ter possibilidades que vão além do 

desejado e devido a tantos outros adolescentes da mesma idade. 

Culpabilização, de fato, passa ao largo de ser a intenção aqui. 

Oxalá todas e todos tivéssemos privilégios, todos os possíveis e 

imagináveis! Quem dera pudéssemos não ter que desviar, a todo 

momento, de buracos que marcam o terreno acidentado e daninho 

da nossa sociedade.  
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Consciência de seu lugar de fala, na realidade, me 

importou. Ainda maior que seus privilégios foram a sua 

compreensão acerca de si e seu não olhar apenas para si. Samara 

não foi apenas participativa em uma aula que a motivou. Ela estava 

incomodada, de fato. Com dias à frente da entrega do projeto, 

pude suspirar diante da tela que me mostrava um jogo de tabuleiro 

sobre privilégios. A ideia era criativa, colorida, à altura de uma 

designer gráfica e sobremaneira superior ao que eu tinha por 

expectativa. Ela realmente entendia que privilégios podem 

provocar sentimentos controversos e promover realidades 

diversas e, muitas vezes, descabidas 

Durante a apresentação de sua criação, elogios como 

“Maneiro!”, “Lindo, Samara!” e “Que ideia sensacional!” foram 

entregues à adolescente, tanto com microfones abertos quanto 

com letrinhas no chat. Com tamanha generosidade, Samara nos 

mostrou o passo a passo, compartilhou falas muito interessantes e 

ratificou o que mais me tranquilizou: a assunção de seus 

privilégios, bem como sua motivação ao questionamento acerca 

dos motivos pelos quais muitas pessoas não têm acesso àquilo que 

se chama de mínimo. Respeito às diferentes realidades (e ações 

sobre as injustamente estabelecidas) passaram a habitar a jovem 

que, naquele momento, ainda que pudesse ser adjetivada de 

formas mil, mostrou-se estudiosa. De língua inglesa? Não. Da vida 

mesmo.  
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HÁ FIM NO CAMINHO QUE TEM PEDRAS? 

  

 Está aí uma palavra demasiadamente desejada: fim. Fim de 

pandemia. Fim de sofrimento. Fim de dor. Esperar pelo fim de uma 

estrada difere, contudo, da expectativa pelo fim de coisas que 

provocaram feridas incuráveis, cujas marcas ficarão para a 

posteridade. “Está chegando ao fim!” nos consola, apesar de o dito 

cujo parecer cada vez mais distante.  

 Creio que esse buraco infeliz e histórico será coberto, ainda 

que às custas de muitas lágrimas e medos, por toneladas de 

coragem. Monumentos se estabelecerão, embora não 

materializados ou sequer verbalizados, sobre este findar. Outros 

fins almejados permanecerão e outros mais surgirão.  

 Enquanto “o fim” não chega, recordo-me, nostálgica, de 

como eram os finais das aulas presenciais. Ora lembrada pelo sinal 

que soava pelos corredores, ora alertada por apressadinhos que 

contavam os minutos para invadirem o refeitório da escola, 

percebo, de forma aliviada, que existe uma semelhança entre o 

término de uma aula presencial e a virtual atual: o desejo pela 

diferença. 

 Não espero ser a mesma após ter contato com minhas 

alunas e meus alunos. Também não desejo que eles saiam 

“intactos” de nossos encontros. Ainda que conteúdos disciplinares 

precisem ser compartilhados, a melhor partilha é aquela 

provocativa, reflexiva. É esta aqui, que mexeu com Samara e me 

sacudiu. Nós duas, por certo, não seremos mais inocentes quanto 

à ciência dos privilégios que nos cercam. Espero, da mesma forma, 

jamais nos tornarmos indiferentes a eles.  
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 “Mais uma aula” jamais deveria ser uma aula a mais. Aí está: 

talvez Drummond considerasse o uso da palavra “aula” em lugar 

de “pedra”. Caminhos com pedras demandam mais de nós para 

que cheguemos ao seu fim. 
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CAPÍTULO 18  

A TRAJETÓRIA DO ENCONTRO: ENSAIO ILUSTRADO SOBRE 

AS MEMÓRIAS E PERCEPÇÕES DE TRÊS GRADUANDOS EM 

PEDAGOGIA NO ENSINO REMOTO EM TURMAS DE CURSO 

NORMAL, POR INTERMÉDIO DA DISCIPLINA “ESCOLA 

NORMAL E DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS” 

 

Ana Carolina de Oliveira Ferreira 

Camila de Oliveira Silva 

Daniel Dias de Almeida 

 

 

 

 

Este ensaio ilustrado tem por objetivo compartilhar as 

experiências vividas por três graduandos do curso de Pedagogia 

no Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior, da 

Universidade Federal Fluminense. Essas experiências foram 

vivenciadas nas salas de aula virtuais de colégios estaduais do 

estado do Rio de Janeiro que ofertam a modalidade de Formação 

Professores (Curso Normal) intermediadas pela disciplina optativa 

“Escola Normal e Disciplinas Pedagógicas” e pelo projeto 

“Conversas com Normalistas do Interior Fluminense”. O presente 

trabalho surgiu da necessidade de relatar as expectativas, os 

sentimentos e o retorno do contato com os alunos de educação 

básica em meio a uma pandemia que modificou totalmente as 

estruturas da educação, nos situando em novos espaços. 

Intermediados por Bourdieu (2008), Bragança (2001) e por Jung 

(2002) definimos como ponto de partida a definição de um lugar 
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simbólico, onde a delimitação da “nova” sala de aula, nos localiza 

em novas lógicas de se pensar educação. Compreendendo que a 

classe trabalhadora não possui, em sua grande maioria, acesso à 

internet e dispositivos para o mesmo, nos propomos a pensar 

sobre como a elitização do ensino em tempos de pandemia tem 

criado cada vez mais distâncias e esgotamentos dentro dos 

ambientes pedagógicos. 

 

TRAJETÓRIAS DO CONTATO: 

(os meios, os quereres e as expectativas) 

 

O campo da educação é um campo desafiador. Trilhar o 

caminho educacional nunca foi uma tarefa fácil de se fazer, 

principalmente para aqueles de educação pública, uma vez que 

estes são, em maioria, oriundos das classes menos favorecidas. Em 

um cenário educacional cada vez mais espelho da sociedade e em 

um mundo em que quanto mais a sociedade se desenvolve 

tecnologicamente cada vez mais, a desigualdade social também 

evolui. Desta forma, neste ensaio pretendemos narrar como foi e 

está sendo lidar com os nossos quereres, com os nossos saberes, 

com a nossa formação e com o nosso presente e futuro em meio a 

uma pandemia mundial.  

O novo coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa de 

proveniência ainda não descoberta, que tem afetado o mundo 

inteiro e que em casos graves, vem matando milhares de pessoas 

por dia há mais de um ano. A Covid-19 começou a se proliferar no 

Brasil no início de março de 2020, mas foi apenas em abril de 2020 

que começamos a sentir as consequências dessa doença, uma vez 

que comércios e escolas começaram a ter que fechar suas portas, 
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em um ritmo de quarentena. Consequentemente, o que deveria 

durar 15, 30, 40 dias, acabou completando um ano em março de 

2021. Desta forma, no Brasil, a Covid-19 acabou não afetando 

apenas a saúde dos indivíduos, como também, junto com uma 

gestão governamental incompetente, vem causando grandes 

estragos sociais. Aumento de desempregados, pessoas passando 

fome, exaustão psicológica, rotina conturbada foram algumas das 

derivadas questões causadas pela Covid 19, alterando a vida das 

pessoas, fator que nas escolas e universidades não foi diferente! 

Tendo que se adaptar a essa pandemia, a educação optou 

por um modelo de ensino remoto, ou educação a distância (EaD). 

As aulas deixaram de ser presenciais, e no primeiro momento 

foram adotadas as redes sociais para que houvesse comunicação 

entre o corpo docente e discente.  

Pois bem, dada as coordenadas para que esse novo modelo 

de educação pudesse ser trabalhado, começou então uma 

discussão acerca dessa oferta de ensino, da forma como esse 

ensino está sendo dado, como está sendo esse envolvimento do 

corpo docente e discente para que essas atividades possam ser 

feitas, de maneira que seja possível para todos.  

Trabalhar de modo virtual, envolvendo toda dificuldade 

social que se tem nesse momento pandêmico, acaba também 

dificultando a relação escola básica versus universidade. Mas 

tornar o impossível algo possível é uma atividade que a educação 

é mestre em fazer. Fazer das plataformas nosso lugar de encontro, 

de trocas, de diálogos fez com que novos caminhos se cruzassem, 

mesmo que não da forma como todos queriam que fosse, mas da 

forma possível. 
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O Projeto "Conversas com Normalistas no Interior 

fluminense", coordenado pelo Prof. Dr Fernando de Souza Paiva 

foi criado no ano de 2019 e cadastrado no Sigproj com o número 

342039.1779.334475.19102019, com o objetivo de integrar o 

curso de Pedagogia e demais cursos de licenciatura oferecidos 

pelo Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior 

(INFES) aos Cursos Normais de Nível Médio oferecidos nos 

colégios mantidos pela Rede Pública Estadual de Educação do Rio 

de Janeiro (SEEDUC) nas regiões noroeste fluminense e serrana, 

visando fortalecer a formação docente no interior fluminense.  

No ano de 2020, com o limiar da pandemia Covid-19, as 

disciplinas “Pesquisa e Práticas” (PPEs), que integram o estágio do 

curso inicialmente não puderam ser oferecidas. Desta forma, 

visando estreitar a rede de relações entre a formação de 

professores na Educação Básica e Superior, o prof. Fernando Paiva 

ofereceu a disciplina optativa “Escola Normal e disciplinas 

pedagógicas” integrada ao projeto, como forma de manter as 

atividades práticas, realizando encontros virtuais por meio da 

plataforma Google Meet com os alunos desses dois lugares de 

formação. O professor dividiu com a turma da disciplina a ideia de 

neste momento de pandemia, onde a distância física é assegurada, 

a aproximação virtual com diálogos entre os alunos, de forma 

inusitada, nova e autoral. Iniciamos então uma jornada de cinco 

encontros com os alunos de colégios estaduais das regiões 

noroeste fluminense e serrana que ofereciam o Curso de 

Formação de Professores em Nível Médio na modalidade Normal, 

preferencialmente com as turmas de terceiro ano. Para o 

agendamento das datas dos encontros, a metodologia utilizada 

foram os contatos por meio telefone celular, WhatsApp e e-mail 



 

468 
 

dirigidos às direções e coordenações de curso, onde a disciplina e 

o projeto foram oferecidos como uma possibilidade de 

apresentação do curso de Pedagogia do INFES como possibilidade 

de formação continuada. As datas e o público alvo eram acordados 

entre as partes envolvidas, e as artes do encontro com os dados e 

a programação eram desenvolvidas. Como alunos da disciplina 

“Escola Normal e disciplinas pedagógicas” nosso contato com o 

campo e a forma inusitada em que ele se desenvolveu surgiu da 

necessidade de conexão. Um dos lugares que foram apresentados 

com a Pandemia COVID-19 foi o não lugar100 de contato. As 

conexões humanas, que se fortalecem pela empiria, foram 

enfraquecidas pela distância. Surgiu, então, a necessidade de criar 

um novo modus operandi101. Uma nova forma de se conectar, ou 

pelo menos identificar as formas possíveis já existentes e 

incorporá-las no cotidiano das relações. E intrinsecamente 

acabamos definindo assim os meios de contato do 

projeto/disciplina e suas funcionalidades, não embasados nos 

nossos quereres ou nas nossas ânsias, mas baseado na nossa 

necessidade de ouvir o campo e fortalecer a relação num 

momento que o digital propicia contatos que fisicamente não 

seriam possíveis, ou pelo menos planejáveis. 

 

  

                                                             
100 Conceituado por Augé (1994, p.73), “se um lugar pode se definir como identitário, 

relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como 
relacional, nem como histórico definirá um não lugar”. 
101 Segundo o Dicio, Dicionário da Língua Portuguesa: “Do latim modus operandi. = Maneira 

através da qual uma pessoa ou uma associação, empresa, organização ou sociedade, 
trabalha ou realiza suas ações.” Disponível em: https://www.dicio.com.br/modus-

operandi/ - Acesso em 15/04/2021. 

https://www.dicio.com.br/modus-operandi/
https://www.dicio.com.br/modus-operandi/
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EXPECTATIVAS DO CONTATO E  

VISÃO PRÉVIA DO CAMPO 

 

 Relato pessoal das experiências vividas a priori pela autora 

Ana Carolina: 

 

A princípio, a escolha de participar da disciplina se fez por 

intenção de buscar contribuições acerca da dinâmica 

curricular existente nas Escolas Normais. A busca era por 

compreender como era a dinâmica do desenvolvimento.   

A pouca experiência do contato com o ensino normalista me 

trouxe um pré conceito sobre essa modalidade. Gerou um 

estigma da formação de professores linkada à infância e a 

docilização da formação docente, descaracterizando-a como 

espaço de formação profissional. O primeiro contato que tive 

com o Curso Normal foi quando eu iria iniciar o Ensino Médio, 

onde ouvia sobre como talvez fosse interessante pelo fato de 

já sair da escola com um emprego, e também falas de colegas 

sobre como gostavam de crianças e por isso escolheriam ser 

normalistas. Antes de decidir se faria ou não o Curso Normal 

tive a chance de participar de uma aula onde tudo o que se 

fazia era recorte e colagem de e.v.a. Desde então comecei a 

achar que não era grande coisa e nem mesmo relevante esta 

modalidade. Ao saber que durante as aulas iríamos, de fato, ir 

ao encontro daqueles que experienciam dia a dia foi 

instigante, pois sempre houve o questionamento acerca da 

prática e a motivação dos normalistas. Já enquanto discente 

de Pedagogia desejei desmistificar esse preconceito em mim 

fundado. 
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Com sinceridade, a concepção do contato era formada por 

algumas expectativas: encontrar diálogos rasos e discussões 

passivas; e ao mesmo tempo tentar encontrar algumas 

respostas para questões que são replicadas há tempos dentro 

da pedagogia como:  

 

i)  Quais são os interesses desses alunos por escolherem 

o Curso Normal?  

ii) Como tem sido a experiência de formar novos 

professores diante das estruturas e contatos reduzidos 

durante a pandemia? 

iii) O Curso Normal é um lugar para formar professores 

ou espaço para recreadores mirins? 

 

 Relato pessoal das experiências vividas a priori pelo autor 

Daniel Dias: 

 

Pessoalmente, eu tenho um carinho especial pelas Escolas de 

Formação de Professores em Nível Médio, porque vim de uma. 

Minha formação inicial na educação aconteceu em um Curso 

Normal. Então, minhas expectativas de contato com a 

disciplina integrada ao projeto estavam altas. Ainda não havia 

ouvido relatos além da minha própria experiência com o 

ensino remoto, então o campo despertava muita curiosidade 

principalmente pelo amor que eu desenvolvia pela escola e 

pelo entendimento que eu tinha de que a comunidade escolar 

estava andando, e nós como estudiosos da mesma, 

deveríamos nos esforçar para acompanhar. 
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Minha principal questão era compreender como um espaço de 

formação lúdico estava se adaptando à frieza das telas de 

computador. A distância de uma videochamada com as 

câmeras desligadas, a falta de contato, olho no olho... A 

humanização da profissão sempre foi uma característica 

incentivada nestes espaços de formação. Será que ela 

perderia sua principal característica? Como nós enquanto 

futuros profissionais da educação saberíamos lidar com a falta 

de contato com eles, as dinâmicas para quebra de gelo, as 

piadas para arrancar risadas… Esses eram pontos de grande 

preocupação.  

 

 Relato pessoal das experiências vividas a priori pela autora 

Camila Oliveira: 

 

Venho de um ensino público e geral. Diferente de muitos da 

minha turma do Curso de Pedagogia, e não tive a 

oportunidade de realizar o Curso Normal. Não porque me 

faltaram condições, mas porque o ensino no qual eu estava 

inserida não me instigava o suficiente para querer buscar 

mais. Sempre que vou narrar minhas experiências sobre a 

minha formação, gosto de destacar o quanto o meu contato 

direto com a escola, através dos estágios, foi fundamental 

para que eu não desistisse do curso. Viver esse contato onde 

a gente sai do campo das ideias e se envolve com a práxis é 

o que dá sentido para aquela educação de chão de escola 

que eu tanto sonhava em trabalhar. Em cada envolvimento 

eu me via com mais anseio de estar no campo do Curso 

Normal. Infelizmente devido a pandemia, esse contato 
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caloroso deu lugar às telas frias de computadores e 

celulares. Dadas as circunstâncias, estudar uma disciplina 

sobre um curso tão dinâmico e tão corpo a corpo, de maneira 

remota, nos faz criarmos expectativas, tanto na sua 

introdução como no seu desenvolvimento. Apresentar a 

Universidade Federal Fluminense, apresentar o Curso de 

Pedagogia, abordar o tema Curso Normal que já tão pouco 

falado, questionar nossa prática enquanto discente e futuros 

docentes já é algo difícil de se fazer em contatos presenciais, 

fazer isso de um outro modo, eram questões que me 

instigaram durante todo o nosso trajeto. 

 

O ENCONTRO: 

(quando ocorre a ponte, nossa travessia até a escola) 

 

Para compreendermos melhor a importância em que esse 

encontro acontece precisamos ter em mente a necessidade que o 

lugar tem de ser visitado. E quando dizemos lugar, nos referimos a 

um lugar simbólico, que pode ser compreendido a partir da 

conceituação de Bourdieu (2008) que entende lugar como 

 

absolutamente como o ponto do espaço físico 
onde um agente ou uma coisa se encontra 
situado, tem lugar, existe. Quer dizer, seja como 
localização, seja, sob um ponto de vista 
relacional, como posição, como graduação em 
uma ordem. O lugar ocupado pode ser definido 
como a extensão, a superfície e o volume que o 
indivíduo ou uma coisa ocupa no espaço físico, 
suas dimensões, ou melhor, seu entulhamento 
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(como às vezes se diz de um veículo ou de um 
móvel).  

 

E do entendimento que Jung (2002) tem sobre a importância do 

símbolo,  

 

O que chamamos de símbolo é um termo, um 
nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser 
familiar na vida diária, embora possua 
conotações especiais além do seu significado 
evidente e convencional. implica alguma coisa 
vaga, desconhecida ou oculta para nós. [...] 
assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica 

quando implica alguma coisa além do seu 
significado manifesto e imediato. (JUNG, 2002, 
p. 20). 

 

A partir desses autores, compreendemos um lugar 

simbólico como um espaço que não é físico nem mapeado, mas 

pode ser identificado e ligado à espaços físicos, que representa as 

instâncias em que os encontros de diferentes sujeitos ocorrem. 

Esse espaço compreende trocas, construção de conhecimento e 

acima de tudo, identificação com outras realidades. 

O locus desse encontro, é a escola pública. Não física, mas 

virtual... e física. Por meio desses encontros, desse lugar simbólico, 

adentramos casas, rotinas, trabalhos, adentramos o íntimo dos 

estudantes e dos professores numa busca por relação, por contato, 

por afetividade e, de certa forma, por fala!  

Esses lugares repensados, nos invocam a luz das relações 

antes da pandemia. É impossível não se perceber fazendo um 

comparativo de como esse contato se daria sem o intermédio das 

redes. Conforme assevera Bragança (2001, p.63), “São lugares e 
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objetos que trazem marcos e que nos ajudam a evocar os 

acontecimentos que testemunharam: a rememoração do passado 

traz fatos marcados por um espaço e um tempo determinados”. 

 

 

IMAGEM 1 
 

Nosso encontro veio carregado de inúmeras expectativas. 

Uma esperança de sucesso, e uma possibilidade de falha. Mas se 

tratando de ciências humanas, existe falha no contato? O contato 

por si só já não é enriquecedor o bastante? 

Bom, nosso ciclo de palestras se iniciou com o título 

“Conversas com Normalistas” que era adaptado para cada colégio 

que visitávamos virtualmente. 
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Encontros através de aparelhos eletrônicos nos deixam 

com um misto de sensações, a graça de poder alcançar pessoas 

distantes e ao mesmo tempo, o vivaz e por agora normalizado 

sentimento de reprimir reações e o próprio contato.  

De modo geral, os encontros com os colégios e institutos 

de educação explicitaram muito do que é vivido nos dias atuais 

através da herança histórica carregada como bagagem na área 

educacional. Um dos pontos levantados foi a desvalorização do 

professor, no sentido de amparo político, econômico e social, que 

se mostrou essencialmente algo para defendermos e lutarmos 

mais ativamente às falas sobre as condições precárias em que 

tinham que submeter o corpo docente para garantir a qualidade da 

educação, onde mostravam as dificuldades que tinham que lidar, 

como a falta de profissionais indispensáveis dentro do projeto 

pedagógico, materiais, etc... No entanto mesmo diante desse 

cenário, se fazia uma comunidade escolar que produzia 

ativamente com seus alunos, uma menção honrosa sobre esses 

alunos que contribuíram fervorosamente para que o andamento 

de suas aulas remotas desse certo, sempre em diálogo com a 

escola, buscando soluções e enfrentando todas as evidências para 

algo desastroso, tornando-as experiências de resistência.     

Enquanto discentes de Pedagogia, poder observar o fato foi 

um grande alento e momento de reflexão, estamos diante de 

tempos sensíveis e árduos, sentir o querer e o amor pela educação 

que timidamente transpassava a tela, trouxe um tanto de 

esperança, principalmente para uma educação emancipadora e 

autônoma.  

De início nossos contatos começavam se desenvolvendo 

um pouco retraídos, tanto de nossa parte quanto da parte deles. 
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Diante disso surge uma pequena reflexão sobre os encontros 

remotos no geral, que pode explicar uma bagagem social que 

ronda a jornada escolar, o medo de falar e ser julgado, de se 

expressar e estar errado e carregar consigo um mal estar, e agora 

diante do ensino remoto o silenciamento parece estar se fazendo 

presente constantemente, seja o auto silenciamento ou ser 

silenciado. 

Brilhantemente, uma das gestoras iluminou nosso espaço 

de debates com a frase “Durante esse tempo em que estamos 

vivendo, é necessário se reinventar enquanto educadores”. A a 

partir dessa fala e outras mais, pudemos perceber um ponto chave 

durante esse tempo de desescolarização da própria escola, que 

seria compreender tudo que não permite o aluno a aprender; se 

desenvolver e adaptar-se para um ensino acessível, onde a relação 

professor versus aluno existe a partir de uma troca e não de 

submissão. Para tanto, é necessário ouvir e conversar. Para 

entender que a prática pedagógica irá ser construída diferente em 

cada espaço em particular, pois são contextos e necessidades 

diferentes, é preciso sair do comodismo condicionante. A 

educação nunca será um problema, mas sim a solução. Neste 

universo, a Escola Normal tem sido esquecida: desta forma, é 

necessário colocá-la mais em pauta nas discussões. 

 

A CONDIÇÃO EM QUE AS FAMÍLIAS RECEBEM EM SUAS 

CASAS O ENSINO REMOTO 

 

O ensino remoto tem contribuído cada vez mais para o 

contexto da institucionalização do nosso lar que tem se 

transformado em escola, local de trabalho, faculdade, lazer, etc. 
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Vários vínculos institucionais entrelaçados em algumas paredes, 

por esse e outros motivos às condições de vida das famílias para 

receber o ensino remoto em suas casas, apresentam muitas 

resistências e esforços estruturais. 

Ao pensar sobre o assunto, podemos levantar uma questão 

pertinente: - não seria uma situação injusta cobrar êxito escolar 

aos alunos mediante a situação em que temos vivenciado?  Tem se 

usado com frequência o termo “novo normal” na intenção de 

introduzir erroneamente adaptações conformistas que 

desconsideram a realidade estrutural da família brasileira e que 

corroboram o argumento que nem todos têm privilégio de 

usufruir, desse “novo normal''. 

A palavra central que tem persistido e tem acompanhado a 

jornada escolar de muitos durante a pandemia pode se resumir 

como: Obstáculo102. Há quem diga que é necessário para se 

progredir ou que seja o meio por onde se cria resistência, no 

entanto o peso dos obstáculos enfrentados têm influenciado o 

cotidiano de forma mais dolorosa e sugado às energias de quem já 

gasta mais do que o suficiente para ter condição de existência. 

Podemos citar algumas situações de obstáculos 

recorrentes que temos acompanhado dos nossos companheiros 

que se desdobram, em mil facetas, pra tentar dar conta das tarefas 

do dia a dia e ainda conseguir ser produtivo academicamente.   Há 

casos em que saem do trabalho e dentro da condução começam a 

participar da aula, há momentos em que não podem ligar suas 

câmeras ou áudios pois precisam cuidar de seus filhos ou outros 

                                                             
102 Significado de Obstáculo - substantivo masculino. Aquilo que dificulta ou impede a 

realização de um movimento; o que pode atrapalhar a progressão de algo ou de alguém. 
Disponível em: https://www.dicio.com.br/obstaculo/. Acesso em 21 de junho de 2021. 
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membros da família, terminar de fazer comida ou atender o 

chamado de alguém em suas portas. Existem famílias que dividem 

os aparelhos que dão acesso às aulas e conteúdos entre si e 

precisam decidir quem será o usuário da vez. Vivenciamos 

momentos em que até para entregar um trabalho no tempo 

estipulado parece uma missão falha.  

Há locais em que o acesso à internet é sucateado, 

principalmente quando chove, onde a conexão cai ou a luz acaba. 

Além de todos os desconfortos de ficar horas na frente de um 

computador ou celular, dores na vista, nas costas, no pescoço, 

porque nem todos tem uma cadeira acolchoada ou lugar 

específico para os estudos. É preciso muita resistência e 

determinação para não desistir, a sensação de impotência e 

frustração tem se levantado com frequência, para grande maioria 

o ensino remoto tem sido árduo e exaustivo. Na música "Esquina" 

o cantor Djavan traz uma frase que pode representar esse "novo 

normal" no que tange a realidade: "Não ter e ter que ter pra dar", 

seja tempo, saúde, dinheiro, condição, etc. 

 

QUAIS OS JEITOS QUE OS PROFESSORES DESENVOLVEM 

PARA BURLAR O SISTEMA, QUE É LIMITADOR 

 

Nas lives, ouvimos alguns relatos sobre a imperatividade 

que o ensino remoto introduziu nas relações pedagógicas. 

Quando, inicialmente, se tinha um horário para entrada na sala de 

aula, um dia e horários específicos para entrega de trabalhos, com 

o ensino remoto as formas de se contactar um professor são bem 

mais invasivas, de certa forma. As redes sociais permitem que uma 

comunicação seja feita a qualquer momento com o comunicado. 
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Os horários para recebimento dos trabalhos agora entram noite a 

fora, o expediente de trabalho, para consultoria e dúvidas já não 

existem mais. Muitos professores se viram na situação de precisar 

criar uma conta comercial, onde se é possível estipular horários 

para atendimento. E justificam esse movimento como um escape 

necessário para contribuir com a saúde mental dos mesmos. Então 

nos perguntamos, esse “novo normal”, realmente é uma frente 

educacional de sucesso? 

Para além dessas questões limitadoras, os professores 

sempre se colocavam em um espaço de incentivo. Tentando 

mostrar aos seus alunos, que neste momento de incertezas a 

educação era o único caminho para melhora de vida de muitos 

deles. E foi inspirados por essa máxima, que esses docentes 

desenvolveram formas diferentes de aproximação com a turma. 

Como a montagem de cronogramas de reforço individual e 

coletivo, a criação de grupos no WhatsApp para tirar as dúvidas, 

mandar atividades e marcar os encontros síncronos, a realização 

de vídeos no TikTok, os slides como complemento das aulas 

expositivas, a criação de tutoriais sobre desenvolvimento de 

projetos, vídeos e congressos do Youtube de outros pensadores e 

professores... E vários outros caminhos. 
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IMAGEM 2 
 

 

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DESSE ESFORÇO? 

 

Durante os nossos encontros, pudemos ouvir muito sobre a 

organização e práticas docentes. Pudemos ouvir professores que 

atuam há décadas nas salas de aula, professores que atuam há 

poucos anos e os relatos sobre o cansaço, a carga de trabalho 

aumentada e a frustração se misturavam com a tentativa de 

reanimar as turmas para seguirem firmes. É um paradoxo, perceber 

que o ensino desta forma está afastando cada vez mais os alunos 

das conclusões de seus cursos e sem este ensino; que os alunos 
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não conseguirão, não somente atingir seus objetivos profissionais 

como, construir sua identidade cidadã. E esta percepção não foge 

aos mesmos, ouvimos muitos relatos de alunos que não se sentem 

amparados em suas escolhas profissionais pois têm a 

compreensão que o ensino remoto fragmentou a qualidade da sua 

formação. 

Pudemos observar também, em algumas escolas, o esforço 

de professores para convencerem os alunos a abrirem as câmeras 

e serem participativos. Muitas vezes demonstrando suas 

frustrações quando não obtinham sucesso. 

Às vezes temos a impressão que esse é o pior cenário 

possível para um professor. Lutar diariamente pela atenção dos 

seus alunos que, fora de um ambiente pedagógico, está difundida 

com vários outros meios eletrônicos e midiáticos e ao mesmo 

tempo ter a sensibilidade de entender que muitos dos seus alunos 

não têm sequer conexão para estarem presentes. Como essa 

disputa cruel pode existir? Como trabalhar assim? Como saber 

qual o limite da cobrança? Qual é o sentimento de saber que 

existem alunos que amam estar com você em aula, que se dedicam 

aos estudos, mas que não tem condições socioeconômicas para 

estarem presentes, tirando suas dúvidas. Bom, acreditamos ser 

desesperador e não temos ouvido relatos que destoam dessa 

crença. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao buscarmos uma finalização sobre todos esses 

atravessamentos, podemos evidenciar de forma nítida que as 

reflexões acerca desse momento histórico em que a Educação se 
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encontra, não são suficientes para abarcar a variedade de 

contradições em que o sistema público e privado de educação 

básica coloca os alunos e seus familiares. Pelos nossos contatos, 

neste momento possivelmente mais até do que antes, temos a 

certeza que a escola não é um campo de batalha entre docentes e 

discentes. Da mesma forma que existe falta de estrutura para os 

alunos das casas da classe trabalhadora, devemos sempre nos 

lembrar que os professores da educação básica também fazem 

parte dessa mesma classe trabalhadora. 
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CAPÍTULO 19 

ATIVIDADES REMOTAS NO INÍCIO 

DA PANDEMIA DA COVID 19 

 

Emilly Souza Coelho Badaró 

 

 

 

O isolamento social iniciado no ano de 2020, em 

decorrência da pandemia da doença do novo coronavírus, tem 

ocasionado grandes impactos na dinâmica do trabalho educativo 

nas escolas que deram continuidade de forma não presencial ao 

trabalho pedagógico. Além da disseminação do uso dos aplicativos 

de videoconferências para as reuniões entre a direção, os 

coordenadores e o corpo docente, alguns professores regentes 

também passaram a desenvolver atividades remotas para serem 

disponibilizadas em Plataformas Virtuais de Aprendizagem 

organizadas para esse fim. Outros professores de escolas que não 

dispunham dessas plataformas, na expectativa de que ainda assim 

poderiam garantir a uma parte dos alunos a continuidade em casa 

do processo ensino-aprendizagem, passaram a usar ambientes 

virtuais mais informais para interagirem com os alunos, como o 

Facebook, Instagram, Youtube e aplicativos como o Whatsapp. Este 

estudo discute como essas primeiras iniciativas mais informais, 

que ocorreram nos meses de abril, maio e junho de 2020, foram 

planejadas e desenvolvidas para dar continuidade ao processo de 

ensino-aprendizagem de crianças de 4 a 7 anos, tomando como 

base as iniciativas dos professores das escolas da Rede Pública 

Municipal de Natividade, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

No campo científico, diversos estudos têm sido 

desenvolvidos para compreender o trabalho home-office e seus 

impactos em diferentes áreas, como na saúde do trabalhador 

(Pereira, 2020; Haubrich &. Froehlich, 2020;  Bridi et al, 2020). Esse 

tipo de trabalho, também chamado de teletrabalho, muitas vezes 

expõe a intimidade do profissional, ultrapassa o limite do trabalho 

e do descanso e revela as dificuldades no uso das tecnologias. 

Brum (2016) escreve sobre essa jornada de trabalho que 

nunca acaba. Com a internet, trabalhamos 24 horas por dia, o turno 

do expediente não tem fim, não há divisão entre o espaço do 

trabalho, o de casa e o de lazer. A qualquer hora e em qualquer 

lugar, o chefe nos encontra. Chegamos a abrigar em nosso corpo, 

duas identidades diferentes: a de senhor e a de escravo. Nenhum 

capitalista deve ter imaginado a possibilidade de uma condição 

tão plena de exploração como essa (BRUM, 2016). 

Durante o isolamento social decorrente do surgimento do 

novo agente do coronavírus (Sars-Cov-2), de forma irônica, as 

redes sociais passaram a tratar do trabalho home-office de um 

trabalhador em especial: o professor. Até então, as aulas 

desenvolvidas por meio de recursos digitais não eram objeto de 

muita curiosidade nas mídias sociais da internet.  

Além do interesse dos usuários das redes sociais, alguns 

estudiosos com o olhar voltado à Educação também passaram a 

analisar os efeitos na saúde mental dos profissionais do ensino 

(SILVA et al, 2020) ou mesmo as implicações na aprendizagem dos 

alunos por conta do Ensino Remoto Emergencial (ERE) implantado 
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durante a pandemia (HODGES ET AL, 2020; MESSEDER NETO & 

PIRES, 2020).  

Outros estudos também se voltaram a discutir como os pais 

estão em dificuldades com a tarefa de acompanhar diariamente o 

desenvolvimento dos conteúdos didáticos repassados aos seus 

filhos por meio de atividades online. Nessa linha de pesquisa, os 

estudos têm chegado à conclusão de que a falta de escolarização 

de muitos pais e a ausência de recursos para oferecer aos filhos 

equipamentos digitais conectados à internet são elementos que, 

no caso das famílias pobres, tornam essa tarefa de estudar de 

forma não presencial ainda mais penosa e humilhante para alguns 

estudantes e seus pais (BRASIL, 2020).  

Como esse problema ligado à desigualdade social tem 

íntima relação com o nosso sistema econômico, as críticas ao 

Capitalismo surgiram nas discussões sobre a Pandemia da Doença 

do Coronavírus de 2019 (COVID-19). Tornou-se ainda mais 

preocupante constatar que, diante do Capitalismo, o novo 

coronavírus tem se tornado um monstro ainda maior para as 

famílias pobres (DAVIS, 2020). 

Por mais que este trabalho leve em conta essas discussões 

e as considere importantíssimas, como diante do novo cenário na 

saúde pública do país e do mundo alguns professores passaram, 

repentinamente, a estabelecer uma comunicação com os alunos 

através da internet na tentativa de darem continuidade ao 

processo ensino-aprendizagem, analisamos essas primeiras 

iniciativas virtuais que foram disponibilizadas nas redes sociais e 

apresentamos duas dessas atividades neste estudo. 

Buscamos evidenciar como, em meio à impossibilidade de 

atendimento presencial nas escolas, revelou-se mais uma vez a 
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importância do trabalho do professor, que precisa se superar e 

criar meios para que os conteúdos possam ser didaticamente 

trabalhados com os alunos por meios digitais; e como essa tarefa 

pode ser ainda mais árdua quando o trabalho é feito com crianças 

pequenas da Educação Infantil e das duas séries iniciais do Ensino 

Fundamental.  

 

ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

EM REDES SOCIAIS PARA CRIANÇAS NO 

MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/ RJ 

 

O MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/ RJ E A CLIENTELA DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS 

 

O estudo parte de uma pesquisa feita no município de 

Natividade/ RJ. Iniciar identificando o perfil desse município e de 

grande parte dos estudantes das escolas públicas é fundamental 

para entender a problemática do trabalho do professor frente às 

prováveis dificuldades enfrentadas pelos pais e responsáveis 

pelos alunos que, durante a pandemia e isolamento social, tiveram 

que manter seus filhos sem atendimento nas creches e escolas 

regulares.  

A importância de conhecer o contexto socioeconômico do 

campo pesquisado também se dá em decorrência do coronavírus, 

que é alimentado pelo Capitalismo, causar impactos de forma 

diferente nas classes sociais, sendo mais perverso para uns grupos 

sociais do que para outros (DAVIS, 2020; SANTOS, 2020) e isso 

precisa ser considerado em análises como esta. 
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Davis (2020) diz que as quarentenas são discriminatórias, 

uma vez que são mais difíceis para uns do que para outros grupos 

da sociedade. O surto da COVID 19 expôs de forma nítida a divisão 

de classes. Alguns têm bons planos de saúde, podem permanecer 

isolados, trabalhando em casa e se dedicando a ensinar os 

conteúdos curriculares aos filhos. Outros precisam se arriscar para 

colocar comida no prato e estão sendo lançados às feras. 

 

Com a pandemia, as desigualdades 
socioeconômicas tornaram-se cada vez mais 
explícitas ao redor do mundo e têm aberto 
espaço para percepções distintas da 
responsabilidade do Estado no combate ao 
vírus e a crise econômica que se dá 
ulteriormente. No Brasil, um país já marcado 
pela desigualdade social desde a sua 
constituição, essa crise sanitária desvela as 
contradições da nossa sociedade e, ao fazê-lo, 

expõe as fragilidades do nosso sistema social, 
evidenciando que estamos todos dentro de 
uma zona de vulnerabilidade social muito 
maior do que supúnhamos inicialmente. 
(TEIXEIRA, 2020, pp. 202, 203) 

 

A respeito de Natividade, esse município localizado na 

Mesorregião Noroeste do Estado do Rio de Janeiro é altamente 

dependente da transferência de recursos de fontes externas, 

84,8% das receitas não vêm das arrecadações e impostos do 

município. Sua economia gira em torno do pequeno comércio e da 

agricultura e pecuária (IBGE, 2020). 

O IBGE Cidades apontou uma população de 15.317 

habitantes em 2019, com uma renda mensal por pessoa de ½ 
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salário mínimo e com uma taxa de ocupação de 16 %, ou seja, 

apenas 2.455 indivíduos empregados, tendo como salário médio 

do emprego formal o valor de 1,8 salários mínimos. Por ter 32,8% 

da população sobrevivendo com metade do salário mínimo, ocupa 

a 70ª posição no conjunto de 92 cidades fluminenses (IBGE, 2020).  

A rede pública de educação de Natividade é formada por 

três escolas estaduais, que oferecem os anos finais do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio; um Centro de Educação de Jovens 

e Adultos (CEJA); um Polo de Educação a Distância do Consórcio 

CEDERJ; duas escolas-creches municipais em dois distritos (Bom 

Jesus do Querendo e Ourânia); uma escola-creche municipal na 

zona rural, próxima a uma comunidade quilombola; e cinco 

escolas-creche e o Colégio Municipal Alvorada, que atende apenas 

os anos iniciais do Ensino Fundamental, na sede da cidade.  

Os alunos da zona rural são transportados para as escolas 

da zona urbana por meio dos ônibus escolares. Devido à distância 

das residências, muitos alunos saem de casa muito cedo para ir 

para a escola e retornam bem tarde, percorrendo um longo 

caminho nas estradas vicinais não pavimentadas. 

Os alunos de 4 a 7 anos orientados por esses professores 

das escolas da rede municipal de ensino, que recebem um salário 

base de aproximadamente R$ 1700,00, devido à situação 

econômica de grande parte da população do município, fazem 

parte de famílias que não têm acesso à internet ou possuem 

acesso precário; não possuem aparelhos de celulares e 

computadores ou esses não têm qualidade suficiente para garantir 

a participação dos filhos em atividades escolares online.  

A emergência alimentar é um problema agravado com a 

pandemia e que impactou a vida dos alunos pobres. A merenda 
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escolar é um modo de atuar sobre a fome das crianças da 

população mais carente. “Se as escolas fecham, acaba a merenda 

escolar que garantia a sobrevivência das crianças” (SANTOS, 2020, 

p.200).  

Muitas crianças de Natividade também passaram a sofrer 

com a falta de alimentos de qualidade e suficientes, uma vez que 

foi interrompida a oferta de alimentação escolar. A esse respeito, 

é preciso esclarecer que depois de um tempo sem nenhuma oferta 

de Merenda Escolar, as escolas tiveram que ratear entre os alunos 

os produtos alimentícios que estavam em estoque, ou mesmo 

foram levadas por força da justiça a usarem parte das verbas da 

alimentação escolar para providenciar cestas básicas com alguns 

produtos para a preparação de alimentos para os alunos. Como o 

valor repassado por aluno é muito pequeno, a quantidade de 

alimentos correspondente à per capta também foi mínima. 

O problema da emergência alimentar de muitos alunos da 

rede pública de Educação Básica também se agrava com a morte 

dos idosos por COVID 19, que fazem parte de um dos grupos mais 

vulneráveis à doença. Para muitas famílias, são os avós que 

mantêm o agregado familiar. “Se os avós morrerem, as crianças 

correm um risco muito alto de desnutrição e fome e, finalmente, de 

morte” (SANTOS, 2020, p.241). 

 

A ESTRUTURA DO MUNICÍPIO (OU SUA FALTA) PARA O 

ATENDIMENTO REMOTO 

 

Há estudos que discutem se é mais fácil conhecer a 

qualidade das instituições em períodos de normalidade ou em 

épocas de crises (SANTOS, 2020). A pandemia do coronavírus 
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deixou aparente a precariedade da infraestrutura tecnológica das 

escolas da rede pública de Natividade. Nesse grupo o CEDERJ e o 

CEJA não podem ser incluídos, pois já trabalhavam com um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e, ainda que sem o 

atendimento presencial, puderam se reorganizar para atenderem 

100% a distância e para aplicarem avaliações online. A própria 

aula inaugural do CEDERJ da turma classificada por meio do ENEM, 

pois o vestibular do segundo semestre de 2020 não ocorreu, foi 

feita por meio de videoconferência no Youtube.  

O grupo que demonstrou grande fragilidade por não estar 

avançado no uso das tecnologias e das plataformas digitais é 

aquele composto pelas escolas públicas estaduais e municipais.  

No caso das escolas do Estado do Rio de Janeiro, elas 

passaram a usar a Plataforma Classroom, uma sala de aula do 

Google, e a fornecer material impresso aos alunos. Ainda não há 

nenhuma avaliação divulgada sobre a abrangência da iniciativa, ou 

seja, não há uma estatística oficial sobre o número de alunos que 

conseguiram continuar estudando a partir dessas duas dinâmicas. 

Vale ressaltar que iniciativas que preveem a contratação de 

plataformas gerenciadas por grandes empresas têm recebido 

críticas. 

 

No caso da escola pública, o vírus COVID-19 
forneceu, entre outras coisas, espaço 
necessário para o Estado abrir brechas para 
fazer “parcerias” com a iniciativa privada, 

adquirindo plataformas digitais pagas e 
fazendo um processo pedagógico excludente, 
visto que a maioria da população não tem 
acesso à internet e nem condições de estudo 
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nas suas casas. (MESSEDER NETO & PIRES, 2020, 
p.44) 

 

No caso das Escolas sob a coordenação da Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), contratou-se de 

forma relâmpago a plataforma do Google nas primeiras semanas 

da pandemia, pulando etapas de planejamento, consulta à 

comunidade, capacitação dos usuários e ignorando a expertise de 

outros órgãos, como a da Fundação Cecierj, que possui amplo 

conhecimento na produção de materiais didáticos impressos e 

digitais e no atendimento em AVAs e até mesmo por telefone 

(CANABRAVA ET AL, 2020). Essa expertise foi adquirida tanto pelo 

trabalho hibrido presencial/online na graduação do Consórcio 

CEDERJ quanto na Rede CEJA, que oferece de forma 

semipresencial Ensino Fundamental e Médio a jovens e adultos. 

No âmbito das escolas municipais, apesar de terem acesso 

ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), o 

Executivo Municipal planejou uniformizar o livro didático usado na 

sua rede de ensino e, antes da pandemia, implantou em fevereiro 

de 2020 o Sistema Aprende Brasil da Editora Positivo, composto 

de livros didáticos iniciando na Educação Infantil; assessoria para 

capacitação da equipe pedagógica e plataforma digital ‘Positivo 

On’.  

A respeito da aquisição desse sistema com um material 

pronto para a aplicação do professor em sala de aula, é importante 

destacar que Messeder Neto & Pires (2020) já apontaram o que 

pode estar levando as instituições a essa iniciativa: a expectativa 

de se adequarem aos sistemas de avaliação nacional, tendo em 

vista que isso interfere nos recursos recebidos.  
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Com a política punitiva, que cerceia recursos 
para os que têm baixo desempenho, escolas 
que vão mal nos testes tendem a ganhar menos 
recursos, gerando um ciclo vicioso que impede 
o avanço da escola, restando “aceitar” 
consultorias de empresas privadas ou pacotes 
prontos para treinar os estudantes para os 
exames. (MESSEDER NETO & PIRES, 2020, p.48) 

 

Sobre a tecnologia plataforma digital ‘Positivo On’, como as 

escolas municipais não possuíam computadores para os alunos e 

nem acesso à internet, esse item do Sistema Aprende Brasil 

infelizmente não foi priorizado para ser usado durante o ano de 

2020. Não se imaginava até então que surgiria uma pandemia que 

impossibilitaria o atendimento presencial nas escolas e que seria 

tão importante ter um AVA organizado para possibilitar o ensino 

remoto. 

Sendo assim, as escolas municipais de Natividade iniciaram 

o ano de 2020 sob essa direção, apenas organizando a distribuição 

do material impresso do Sistema Aprende Brasil. Ocorre, porém, 

que antes da entrega dos livros didáticos aos alunos se instalou a 

situação da crise de Saúde Pública e os professores e alunos 

entraram em quarentena.  

O impacto das notícias sobre o risco do desenvolvimento 

da COVID-19 e a repentina implantação de medidas de isolamento 

social em meados de março de 2020 para controle do novo 

coronavírus pegaram as escolas de Natividade/ RJ e os professores 

de surpresa e, inicialmente, não foi apresentada oficialmente aos 

alunos nenhuma alternativa de continuidade dos estudos. 

Atividades compostas de apostilas impressas e distribuídas aos 

alunos somente ocorreram na segunda quinzena de junho de 2020 
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e utilização da Plataforma Moodle começou a ser utilizada no final 

de setembro. 

A respeito da decisão pelo uso da Plataforma Moodle em 

detrimento da Plataforma ‘Positivo On’, cabe explicar que mesmo 

que os profissionais já estivessem acostumados a usar a 

plataforma digital ‘Positivo On’, a mesma foi desenvolvida 

originalmente pela empresa apenas para conter atividades de 

complementação dos livros, como exercícios e textos extras. Por 

conta disso, a Secretaria Municipal de Educação precisou tomar a 

iniciativa de planejar em outubro de 2020 a Plataforma Moodle 

para atendimentos dos alunos do Ensino Fundamental até o 9º 

ano, planejando disponibilizá-la para o acesso dos alunos em 

setembro do mesmo ano. Nos meses que foram observados por 

este estudo, os professores usavam apenas as redes sociais e 

aplicativos digitais para se comunicarem com os alunos. 

Antes do uso da Plataforma Moodle, de início, mesmo sem 

um direcionamento oficial do órgão gestor das escolas municipais 

de Natividade, alguns professores e diretores passaram a, no mês 

de abril de 2020, interagir por meio das redes sociais com seus 

alunos da educação Infantil e do primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental, enviando mensagens para expressar sentimentos 

de saudades do convívio escolar, explicando que o isolamento 

necessário seria temporário ou mesmo disponibilizando 

sugestões de atividades escolares para o aproveitamento do 

tempo do estudante em casa.  

À medida que a Secretaria Municipal de Educação tomou 

conhecimento dessas iniciativas e prevendo que seria necessária 

a interrupção das aulas presenciais por um tempo maior do que o 

pensado inicialmente, ela começou a orientar os diretores das 
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escolas e equipe pedagógica a incentivarem mais professores 

regentes a organizarem atividades online para serem 

disponibilizadas em redes sociais aos alunos das escolas públicas 

municipais. A maior parte das atividades foi publicizada no 

Facebook, nas páginas da Secretaria Municipal de Educação e/ou 

das escolas, e são essas atividades que foram analisadas por este 

estudo. 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO FACEBOOK 

  

As atividades escolares divulgadas pelos professores em 

ambientes virtuais foram analisadas olhando a relação das 

mesmas com a BNCC. Mesmo com a obrigatoriedade dos currículos 

seguirem a BNCC, durante o isolamento social e o Ensino Remoto, 

alguns conteúdos precisaram ser priorizados e definidos como os 

mais importantes ou possíveis de serem trabalhados diante do 

momento de crise da Saúde Pública.  

O enfoque foi dado à BNCC porque, ainda que sob críticas 

de que a Base é uma estratégia de controle político do aparato 

escolar e de que os conteúdos e habilidades priorizados são os 

instituídos pela classe dominante (FREITAS, 2018; MESSEDER 

NETO & PIRES, 2020), no Brasil essa normativa foi homologada em 

2017 e as escolas passaram a ter o desafio de desenvolver seus 

currículos pautados em novas diretrizes básicas em um prazo 

máximo de dois anos. 

A pandemia do novo coronavírus e o isolamento social 

imposto atravessaram a rota que estava desenhada e com prazo 

estipulado para a implantação da BNCC e trouxeram novas 

dificuldades ao processo de ensino-aprendizagem, especialmente 
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das crianças pequenas. Para a educação dessa clientela, 

questiona-se a possibilidade de atuar para desenvolver 

conhecimentos nos alunos sem a presença física dos professores 

e sem a possibilidade de inter-relações entre as crianças e o 

estabelecimento das relações de convivência (livres e 

espontâneas) tão fundamentais para o desenvolvimento das 

mesmas conforme a Teoria Vygotskiana (TUNES & PRESTES, 2020).  

Com essas considerações preliminares, seguimos 

descrevendo duas aulas coletadas do Facebook que foram 

direcionadas a crianças da educação Infantil da Rede Municipal de 

Ensino de Natividade/ RJ. 

 

AULA 1 

HISTÓRIA DE VIDA/LINHA DO TEMPO 

 

A atividade desenvolvida na primeira aula analisada foi 

disponibilizada na página do Facebook da Secretaria Municipal de 

Educação de Natividade/RJ e direcionada aos alunos do 3º período 

da Educação Infantil (Figura 1). Apesar de ter sido criada por um 

professor que atua apenas na Escola Creche Municipal Cachoeira 

Alegre, a atividade poderia ser feita por alunos de outras escolas.  

O assunto escolhido pela professora foi a História de Vida. 

A exploração desse assunto foi planejada com a utilização de uma 

linha do tempo, que é um recurso de representação gráfica. 

A respeito desse recurso, ela pode vir a situar o aluno em 

um evento marcante. A linha do tempo também pode ajudá-lo a 

compreender fenômenos da natureza ou relacionados ao próprio 



 

498 
 

ser humano, como características próprias da sua existência, fases 

da vida e acontecimentos do passado e do presente, bem como 

projeções para o futuro.  

Porém, apesar de ser um recurso comum no processo de 

ensino-aprendizagem, usado por diferentes disciplinas, para tirar 

maior proveito do mesmo é importante que o professor explique 

alguns elementos que compõem esse recurso gráfico, pois a sua 

inteligibilidade não é inata; é preciso que o aluno saiba ler a linha 

do tempo para conseguir interpretá-la.  

Na maioria das vezes a linha do tempo é apresentada na 

horizontal. Porém, no Facebook há um recurso com o mesmo nome 

e que apresenta a linha na vertical, com os eventos recentes na 

parte superior. Para crianças que já usam essa rede social, pode ser 

mais adequado usar a linha do tempo no sentido vertical ou 

mostrar aos alunos as diferentes formas de registrar o tempo 

(DEFELIPPE, 2019). 

Quanto à atividade desenvolvida pela professora do 

município de Natividade, ela inicia mostrando a imagem de uma 

linha do tempo horizontal e pedindo que a mesma seja 

reproduzida em casa por um dos pais ou responsáveis, para que 

ele conte a história da vida da criança, ajudando a demarcar os 

principais acontecimentos. A tarefa pode ser ilustrada com fotos 

ou escrevendo as datas na linha traçada em tira de folha A4, presa 

e enrolada em um rolinho de papelão. O objetivo da atividade foi 

resgatar junto à família alguns acontecimentos marcantes da vida 

da criança. 
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Figura 1: Atividade elaborada pela Professora X e disponibilizada na página do 

Facebook da Secretaria Municipal de Educação de Natividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa atividade proposta se relaciona com o seguinte 

Objetivo de Aprendizagem e Desenvolvimento do Campo de 

Experiências “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 

Transformações” da BNCC: (EI03ET06) Relatar fatos importantes 

sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade. 

Verificando as possibilidades de trabalho com o mesmo 

assunto na sala de aula presencial, vê-se que na aula os alunos 

podem escutar as histórias dos colegas e das pessoas que vivem 

próximas a eles.  
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Há inúmeras possibilidades de atividades presenciais que 

podem levar os alunos a compreenderem não só modos diferentes 

de o homem viver a vida, mas a própria diversidade de vida na 

Terra, como a variedade de genes, de espécies e de ecossistemas.  

Além de criar estratégias para que os alunos entendam a 

diversidade de vida, o professor também pode promover 

brincadeiras para trabalhar a biodiversidade e para mostrar a 

conexão existente entre os elementos do planeta. Por exemplo: 

com alunos sentando em roda, pode distribuir fichas para cada 

aluno e um rolo de barbante que cada criança jogará para o colega 

de posse de outra ficha. Ao receber o rolo de barbante jogado pelo 

colega, a criança deverá tentar explicar como o organismo em sua 

carta interage com o outro (árvore/ macaco/ água/...) e, após isso, 

segurando o fio do barbante, jogarão rolo para o próximo, 

formando uma teia de barbantes entrelaçados, demonstrando 

como todos estão conectados. Pode continuar a atividade 

demonstrando que os ecossistemas estão interconectados, 

portanto, qualquer mudança em um ecossistema pode causar uma 

cadeia de reações. Para essa discussão, pode escolher um 

organismo retratado em uma das fichas e cortar com a tesoura o 

fio correspondente, causando assim uma consequência que será 

analisada pelas crianças. 

No caso do ensino remoto, o professor precisa pensar em 

outras estratégias, usando até mesmo recursos virtuais 

disponíveis na internet que podem ajuda-lo nessa tarefa de 

trabalhar online com os alunos, oferecendo recursos interessantes 

para o estudo dos conteúdos previamente selecionados. 
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AULA 2 

SAÚDE/HÁBITOS DE HIGIENE 

 

Os cuidados de higiene com o corpo e hábitos saudáveis 

são o conteúdo abordado na segunda aula analisada. Esse assunto 

tem sido uma preocupação das escolas.  

Segundo Cruz (2018, p.15), é preciso “realizar trabalhos 

sobre a higiene com as crianças desde cedo, pois esta temática 

contribui para evitar várias doenças ocasionadas pela falta de 

hábitos higiênicos básicos, como escovar os dentes, tomar banho, 

lavar as mãos”. 

Ramos et al (2020) também seguem essa mesma linha e 

reforçam que 

 

Também na educação infantil, se faz necessário 
incluir tratamentos com a higiene e outros 

cuidados com o corpo humano. Há a 
expectativa que na fase de 0 – 5 anos, a criança 
tenha seus primeiros contatos e desenvolva 
noções básicas alimentares e higiênicas, à fim 
de que o constante progresso no tratamento 
das áreas esteja completo antes mesmo do fim 
da adolescência. (2020, p.5) 

 

Nesses tempos de pandemia, evidenciou-se como a 

higiene é essencial para a saúde e que o simples ato de lavar as 

mãos pode diminuir riscos de contágio, desde que esse 

procedimento esteja sendo executado de forma correta. Por mais 

que muitos alunos já cheguem à escola, por exemplo, com algum 

conhecimento apreendido com seus familiares sobre a lavagem 

adequada das mãos, é importante que o educador reforce esse 
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aprendizado, dando condições para que as crianças reformulem e 

aprimorem seus conhecimentos prévios. Isso porque podem estar 

executando a tarefa por repetição, sem entender sua importância, 

ou mesmo empregando técnicas ineficientes (GOLDSCHMIDT ET 

AL, 2013).  

Com a intenção de atuar nesse campo, na mesma página do 

Facebook da Secretaria Municipal de Educação de Natividade, a 

professora Y, que atua na Educação Infantil, escolheu desenvolver 

uma aula com o objetivo de mostrar a importância dos hábitos de 

higiene e de incentivar as crianças a se habituarem a lavar as mãos. 

Ela propôs uma atividade que sugere à criança desenhar 

em casa, em folha A4, uma torneira com água jorrando (Figura 2). 

As laterais do jato de água devem ser recortadas pelo aluno para 

permitir ser introduzida na abertura uma folha contendo bolinhas 

de papel por cima de um desenho de mãos. Ao movimentar por 

baixo da bica d’água o papel com a ilustração das mãozinhas, a 

criança eliminará as bolinhas que simulam a sujeira. 
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Figura 2: Atividade elaborada pela Professora Y e disponibilizada na página do 

Facebook da Secretaria Municipal de Educação de Natividade. 

 

A atividade se relaciona com o seguinte Objetivo de 

Aprendizagem e Desenvolvimento do Campo de Experiências 

“Corpo, Gestos e Movimentos” da BNCC: (EI03CG04) Adotar 

hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, 

conforto e aparência. 

Hábitos de higiene, especialmente a escovação dos dentes 

e o ato de lavar as mãos, são atitudes que os professores da 

Educação Infantil já têm a prática de estimular na escola durante 

as aulas presenciais. Alguns, inclusive, cumprem uma rotina de 

encaminhar as crianças aos lavatórios e monitorar o uso da escova 

dental. Com as novas ameaças de contaminação por vírus, ações 

para ensinar as crianças a lavarem corretamente as mãos, punhos 
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e braços e a usarem álcool para a desinfecção serão ainda mais 

necessárias. 

O estudo da microbiologia pode ser introduzido nesse 

momento para ajudar no combate do vírus. Mais uma vez o 

professor pode buscar na internet vídeos com encenações sobre 

como o vírus viaja pelo mundo e formas de contágios. Também 

pode obter cenas com ilustrações de diferentes tipos de vírus, 

como Ebola, Influenza, Vírus da Imunodeficiência Humana/ Human 

immunodeficiency virus (HIV), Rinovírus, dentre outros. Essas 

cenas e outras sobre como a transmissão do vírus  pode ser evitada 

(lavando as mãos, não espirrando diretamente no ar e nas pessoas, 

tomando vacinas) podem ser apresentadas para a criança 

identificar e colorir.  

 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS PEQUENAS 

 

A Educação Infantil é uma etapa na qual devem ser 

oportunizadas às crianças múltiplas oportunidades de interagir e 

brincar com vistas a que, por meio delas, possam construir o 

conhecimento. Em decorrência da importância dessas atividades 

para que a criança possa compreender as coisas e consolidar sua 

aprendizagem, a BNCC continuou seguindo a concepção de que a 

Educação Infantil deve ser conduzida pelas ações de Educar e 

Cuidar, explicitando dois eixos para a sua estrutura: interações e  

brincadeiras (BRASIL, 2017). 

Estes eixos estão em conformidade com a Teoria da 

Aprendizagem de Vygotsky (1998), que aponta que o 

desenvolvimento cognitivo da criança ocorre por meio da 

interação com o outro e com o meio. O ambiente social é essencial 
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para a aprendizagem da criança, pois ela se desenvolve de fora 

para dentro, absorvendo e internalizando o conhecimento, 

recriando dentro de si as conversas e as atividades observadas 

para que possam usar essa aprendizagem em outras ocasiões 

quando precisar. Nesse entendimento, as brincadeiras são 

oportunidades para o aprendizado, pois criam condições para que 

as crianças possam compreender a realidade e para que os 

conhecimentos sejam consolidados (VYGOTSKY, 1998; 2009). 

E para aprender, a criança precisa ter assegurado o direito 

de, utilizando diversas linguagens, conviver em pequenos e 

grandes grupos com outras crianças e adultos, conhecendo a si 

mesma e aos outros e respeitando as culturas e as diferenças 

individuais. A BNCC garantiu formalmente outros direitos, como o 

de brincar de múltiplas formas e em contextos diversos com esses 

parceiros para que possa ter variadas oportunidades de 

experiências sociais e de exercício da criatividade e da 

imaginação. No seu dia-a-dia, tem o direito de explorar na escola 

ou fora dela formas, texturas, sons, movimentos, objetos, palavras, 

relações, histórias e transformações. Ela ainda precisa ter 

garantido os direitos de se expressar e participar das decisões que 

envolvem as brincadeiras e as demais atividades cotidianas. Tudo 

isso, leva ao direito de conhecer-se, de construir sua identidade 

pessoal, social e cultural e uma imagem positiva relacionada a ela 

e aos grupos de pertencimento (BRASIL, 2017). 

Nos dois primeiros anos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, que também trabalha com crianças ainda pequenas, 

de 6 a 7 anos, a orientação é que a ação pedagógica tenha como 

foco a alfabetização, mas que os conteúdos dos demais 

componentes curriculares se voltem a oportunizar às crianças o 
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conhecimento do mundo e lhes ofereçam o exercício mais 

significativo da leitura e da escrita (BRASIL, 2017). 

Pasqualini (2010), seguindo os ensinamentos de Vygotsky 

(1995), ressalta o papel da cultura e das relações sociais no 

psiquismo infantil, explicando que a personalidade da criança se 

forma a partir de um processo biológico condicionado pelo social, 

ou seja, “o desenvolvimento cultural se sobrepõe aos processos de 

crescimento e maturação orgânica” (p.185). 

Como vimos, os professores da Rede Municipal de Ensino 

de Natividade que atuam com crianças de 4 a 7, e certamente 

outros de muitas localidades do país, têm se esforçado para dar 

continuidade ao processo de ensino-aprendizagem de seus alunos 

usando recursos digitais para esse fim. E alguns recursos 

disponibilizados na internet, como os museus virtuais, jogos, 

vídeos e demais objetos de aprendizagem podem auxiliar esses 

professores nessas tarefas.  

Mesmo assim, não podemos deixar de considerar que “o 

que parece ser solução para pais e escola pode vir a ser um 

problema para a criança” (TUNES & PRESTES, 2020, p.62). As 

interações sociais são fundamentais para a aprendizagem das 

crianças. Não podemos perder de vista essa diretriz. De que 

adianta continuar o ensino, se não houver a perspectiva 

aprendizagem? (CASTRO, 2020) 

Por fim, os impactos trazidos pelo coronavírus exigirão 

grandes esforços para as suas superações. Será preciso parar o 

movimento da roda que promove a diminuição dos  investimentos 

na educação e o seu sucateamento. Políticas educacionais 

precisarão ser definidas com prioridade para dar condições aos 

professores de enfrentar essa nova empreitada. 
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CAPÍTULO 20 

UMA FRATURA EM SALA DE AULA DE MATEMÁTICA:  

SOBRE NÃO QUERER VÊ-LA, A ASSUNÇÃO DE TÊ-LA E A 

BUSCA POR TRATAMENTO EM UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA 

 

Leonardo de Oliveira Muniz 

Maria Eduarda Oliveira Tedeschi 

Renata Campos Tardin 

Sarah Rangel de Oliveira 

 

 

 

 

Este ensaio é uma demonstração de que é possível a 

interação, não apenas virtual, entre docente e discentes. Tristeza, 

frustração, revolta, esperança, alegria e gratidão descrevem, nesta 

ordem, os sentimentos de um professor que ousou trocar uma 

avaliação tradicional pela organização e realização de um evento 

online em meio à pandemia. “Um dia para a Educação Financeira” 

marcou uma turma do último ano do Ensino Médio, em especial, 

três alunas. Maria Eduarda, Renata e Sarah, que também 

expressam seus afetos e implicações do ensino remoto nesta 

escrita compartilhada.   

 

INTRODUÇÃO 

 

A precarização do trabalho docente transcende questões 

relacionadas ao material físico usado pelo professor. Quando 

penso em precarização, imagino objetos e estruturas físicas 

https://academico.iff.edu.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=225764
https://academico.iff.edu.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=225683
https://academico.iff.edu.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=225682
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danificadas, seja pela ação do tempo ou devido à manipulação dos 

usuários. Porém, o ensino e aprendizagem não dependem 

exclusivamente de objetos físicos.  

Entender a docência como profissão é fundamental para 

compreender sua precarização e, principalmente, precisamos 

pensar para quem interessa um sistema educacional fragilizado. A 

docência é um tipo de trabalho onde o trabalhador atua sobre 

outro ser humano, privilegiando a interação entre esses seres 

(TARDIF& LESSARD, 2014).  

Os mesmos autores afirmam que a “(...) escolarização 

repousa basicamente sobre interações cotidianas entre 

professores e os alunos. Sem essas interações a escola não é nada 

mais que uma imensa concha vazia” (TARDIF& LESSARD, 2014).  

Assim, de que modo pode ocorrer tal interação entre 

docentes e discentes? O que o Ensino Remoto revelou sobre o 

nosso processo de Ensino e Aprendizagem? De que modo a 

pandemia interferiu nos objetivos da escola? Que fraturas foram 

expostas? Tais questões rodearam meus pensamentos em 2020, 

principalmente quando nos demos conta de que, na verdade, as 

relações e interações entre alunos e professores na escola são 

baseadas, majoritariamente, em avaliações rotuladas por números 

de 0 até 10. 

Esse ensaio é uma demonstração de que é possível a 

interação entre docentes e discentes. Assim, nós, professor e três 

alunas, decidimos compartilhar nossa vivência nesse primeiro ano 

de pandemia através da escrita. Portanto, inicio descrevendo 

minha trajetória através de diversos sentimentos causadores de 

aflições, angústias e expectativas. Em seguida as alunas, Maria 

Eduarda, Renata e Sarah, escrevem sobre como algumas 
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dificuldades provenientes do ensino em tempos de pandemia 

foram confrontadas e de que forma o evento “Um dia para a 

Educação Financeira” contribuiu para a (re)significação de uma 

avaliação escolar em matemática.      

    

A TRISTEZA 

 

“Fique em casa!”.  Em março de 2020, a OMS declarou 

oficialmente, como pandemia, a doença respiratória causada pelo 

novo Coronavírus. Inicialmente, achei que não duraria mais do que 

15 dias. Entretanto, a percepção mudou quando compreendi a 

gravidade do vírus. Diante da impossibilidade de ocorrência dos 

encontros presenciais com os estudantes, Thiago103 e eu 

decidimos apostar na escrita de materiais didáticos para os alunos 

e alunas do IFF campus Bom Jesus do Itabapoana. Além do material 

escrito, produzimos vídeos para complementar a escrita e 

acrescentar em algo que acreditávamos facilitar a aprendizagem.   

É importante ressaltar que o calendário escolar foi 

suspenso, ou seja, nenhuma atividade poderia ser avaliada com 

pontuação. Portanto, havia em nós a crença de que as turmas 

agiriam como “grupos de indivíduos cujo propósito é aprender, 

independente de notas”. Que tolice… Finalmente, eles estavam 

liberados da obrigação de assistir às aulas. Foram treinados a não 

gostar da escola. Obrigamos seus corpos a serem postos e 

docilizados em salas de aulas, mesmo sabendo que as mentes nem 

sempre permaneceriam na classe. Passaram suas infâncias 

                                                             
103 Amigo e meu companheiro de trabalho no IFF. Thiago também é professor de 

matemática. 



 

516 
 

desejando não terem a escola como obrigação e, quando isso 

ocorre, quem iria convencê-los a estudar?  

Dessa forma, o isolamento social evidenciou, como uma 

exposição de fratura, a ausência de entusiasmo para aprender 

matemática de muitos estudantes. Mesmo em um ambiente de 

ensino presencial isso já existia, porém nesses tempos isso ficou 

explícito por conta da falta de “controle” sobre os corpos. Na 

escola, a imobilidade desses corpos me fazia crer que eles 

estavam prestando atenção aos meus ensinamentos e, portanto, 

haveria aprendizagem.    

Assumir a existência de fraturas expôs algo mais bizarro. 

Uma década formado, 13 anos de atuação como professor e parece 

que não entendo quase nada de sala de aula! O sentimento de 

culpa vinha junto como resposta para a pergunta que não parava 

de martelar minha cabeça: “Como se chama o docente que não 

consegue convencer os alunos a estudarem?”. Que tristeza... 

 

A FRUSTRAÇÃO  

 

 A tristeza não era exclusivamente minha. Thiago também 

lamentava por seus alunos e alunas. Decidimos, então, juntar 

nossas angústias e canalizar os sentimentos para a ação de 

produzir materiais didáticos para os estudantes. 

Produzir materiais didáticos não é uma tarefa fácil. 

Primeiro, escrever sobre matemática para ensinar essa disciplina 

requer uma habilidade de comunicação diferente. Números não 

carregam fonemas e letras são usadas como incógnita ou 
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variáveis104. Como, então, associar todos esses caracteres em 

harmonia para a produção de um texto compreensível? Thiago e 

eu investimos pesado na escrita do material em LaTex105. Foram 

horas e horas de trabalho na frente do computador, companheiro 

quase que inseparável dos professores.  

Além da dificuldade em escrever para sermos entendidos, 

tínhamos algumas adversidades adicionais. Meu filho, Heitor, 

nasceu em 13 de fevereiro de 2020. Podem imaginar como as 

rotinas das mães e dos pais são significativamente alteradas ainda 

mais com a pandemia? Ser pai nesse período não foi uma 

exclusividade minha. Andressa, esposa do Thiago e amiga querida, 

esperava o Matteo. Dessa forma, nossas famílias passavam por 

momentos peculiares e com profundas mudanças. Mesmo assim, 

perseveramos na escrita. A produção desses materiais era uma 

tentativa de amenizar os danos causados aos estudantes, 

principalmente os da escola pública.  

Em abril de 2020, concretizamos o primeiro material. Uma 

apostila sobre Matemática Financeira junto com 16 videoaulas 

para os 118 estudantes da 3º série do Ensino Médio dos quais 

éramos professores.  Preparamos uma avaliação e verificamos que 

poucos alunos leram o material escrito. Não tivemos retorno. Não 

havia dúvida sobre o conteúdo. Alguns relataram, posteriormente, 

o não interesse pelo assunto escrito. Tudo bem! Thiago e eu 

fizemos uma consulta pública, via formulário online, e então 

produzimos mais duas apostilas: Potenciação e radiciação; Razão, 

                                                             
104 Incógnita é um valor mais estático. Variável tem a ver com a ideia de mudança de valores.   
105 Plataforma ou Software usado para escritas científicas. Muito útil para os símbolos em 

matemática.  
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proporção e regra de três. Além disso, insistimos nas videoaulas. No 

total, foram produzidos 40 vídeos.  

Infelizmente (ou felizmente), tivemos que admitir a não 

existência de interesse em aprender o que foi proposto. Para os 

alunos e alunas, era como se não houvesse o material feito com 

tanto carinho e paixão. Todo esse esforço mostrou o que eu não 

queria acreditar: muitos estudantes não consideram relevante 

aprender matemática. Pelo menos não daquela maneira.   

 

A REVOLTA 

 

 Setembro chegou e com ele a decisão de reabrir o 

calendário de modo remoto. As salas de aula deram lugar às salas 

virtuais. Os estudantes pediam para entrar nas salas Meet e 

permaneciam em silêncio até o término da aula. Nunca saberei se 

estavam ali ou se eram apenas seus aparelhos conectados. Bem 

diferente de quando chegava alguém atrasado na sala e era 

“denunciado” por outro estudante: “Professor, fulano chegou. Ele 

pode entrar?”. A treta estava armada e eu me virava para chamar a 

atenção do réu atrasado. Também é impossível não me lembrar 

dos momentos que eles se repreendiam: “Cala a boca que vim aqui 

para estudar!” era frequente. Mas, eu gostava de ouvir mesmo as 

clássicas: “Vai cair na prova?”, “Professor, é para pular quantas 

linhas?”, “Vale quantos pontos?”, “Pode ser dupla de dois?”, “Tendi 

nada não!”...   

O ensino remoto faz isso. Faz a gente sentir falta de 

algumas situações tão rotineiras que não prestamos atenção como 

eram fundamentais para o estabelecimento das interações que 

Tardif e Lessard (2014) mencionam.  
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Durante as atividades síncronas106, as câmeras e 

microfones dos alunos ficavam fechados. Em várias ocasiões, eu 

me percebi falando, literalmente, sozinho, pois o sinal da internet 

nem sempre é constante. Assim, é recorrente professores "caírem" 

durante suas aulas e continuarem falando. Alguns minutos depois, 

eu recebia uma mensagem dizendo: “Professor, acho que você 

caiu!”.      

Sentia muita estranheza quando um aluno ou aluna não 

manifestava nenhum movimento nas atividades síncronas e, 

mesmo assim, conseguiam notas consideradas elevadas. Será que 

eles aprenderam ou “colaram” na avaliação? Provas feitas em 

menos de 1 minuto? Os mesmos erros e acertos? Não podia ser 

coincidência. Oh, raiva!    

 

A ESPERANÇA   

 

 Após a revolta surge a reflexão. O que fazer? Como 

melhorar? Onde está o erro? Quem é o culpado? Fui buscar 

respostas nas leituras. Decidi estudar. Li sobre Normose, trabalho 

docente e também um pouco de Sociologia. Em particular, me 

interessei por escritas sobre os modos de produção no século XX 

como Fordismo e Toyotismo e suas implicações na sociedade. 

Essas leituras me levaram à necessidade de aprender um pouco 

sobre as Teorias de Currículo. Essas teorias apresentam uma 

explicação plausível para a “falta de interesse” dos educandos e 

educandas. Os currículos são mais excludentes que inclusivos. 

Foram elaborados para atender o mundo da produção e do 

                                                             
106 Chamamos de atividades síncronas aquelas que têm “interação instantânea” via conexão 

com a internet. 
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consumo. Durante as construções curriculares devemos 

contemplar, pelo menos, duas perguntas fundamentais: Que 

sujeito queremos “formar”? Quais conteúdos devem ser 

selecionados?  

 Associando as perguntas acima com os currículos de 

matemática, atestei nossa incompetência. Isso não isenta os 

alunos e alunas de suas responsabilidades, mas certamente os 

saberes a serem edificados devem ter mais significação na vida de 

todas e todos em sociedade. 

Ministrar aulas com essa consciência sobre currículos me 

deixou menos aflito. Compreender que a confecção do currículo 

escolar deve ser uma ação coletiva, justamente para que não se 

tenha “heróis”, tirou dos meus ombros uma responsabilidade que 

não nunca foi, exclusivamente, minha. Do contrário, há sofrimento, 

que era exatamente o que estava sentindo.    

 A esperança surge, então, quando dividi a responsabilidade 

de “educar”107 com os próprios educandos. Conversei com os 

estudantes e ofereci a oportunidade, para quem se interessasse, 

de trocar a avaliação tradicional pela organização e execução de 

um evento. Assim nasceu “Um dia para a Educação Financeira".   

 

                                                             
107 “... o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo com educando que, ao ser educado, também educa” (FREIRE, 2005, p. 79).  
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Figura 1: Flyer de Divulgação 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A ALEGRIA 

 

 Organizar um evento é muito trabalhoso. Preparar todas as 

listas de presença, convidar palestrantes, confeccionar flyers para 

divulgação, montar site… São tantas atividades ocorrendo 

simultaneamente que se pensarmos no cansaço, dificilmente 

toparemos a ideia de organizar um evento. Porém, os estudantes 

deram um verdadeiro show de empatia e companheirismo. Quero 

dizer que sozinho jamais conseguiria organizar o evento. Senti 

enorme alegria ao receber prontas as tarefas. A dedicação dos 

alunos e alunas, que montaram minicursos para o evento com o 

propósito de disseminar conhecimentos relativos à Educação 

financeira, foi sensacional. Durante as reuniões de orientação, 
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percebi como os ministrantes-alunos foram cuidadosos para a 

promoção de verdadeiras aulas nos minicursos. 

O dia do evento chegou. A comissão organizadora, 

composta por sete estudantes, comandava todas as demandas no 

tempo exato. Assim, eles selecionavam perguntas para os 

ministrantes responderem, controlavam as listas de presença, 

interagiam no chat com os participantes. Tudo isso ocorria 

enquanto seus colegas apresentavam os minicursos.  

 Os questionamentos e as buscas para respondê-los fizeram 

do diálogo o elemento fundamental para a troca de saberes.  

Portanto, me senti feliz em verificar que a aprendizagem estava 

ocorrendo. O melhor de tudo era o prazer experimentado por 

todos e todas ao interagirem entre si e com o professor. Sem 

hierarquia, sem medos, apenas felizes por ensinar e aprender em 

conjunto.   

     

A GRATIDÃO   

 

Se a “falta de interesse” revelou uma fratura, seu 

tratamento ocorreu em uma construção coletiva. Acredito que 

todos e todas entenderam a importância de outro modelo de 

avaliação. Não teve prova, mas aprendemos a conhecer. Entender 

a matemática como um ponto em um universo de saberes nos fez 

admirar ainda mais essa disciplina, geralmente, temida pelos 

estudantes da Educação Básica. Sou muito grato aos alunos e 

alunas por me permitir acreditar em uma Educação que afeta 

pessoas. Isso transcende a ideia de “cidadão crítico” a que muitos 

currículos escolares se referem. Acho que escola é isso. É cheia. 

Não necessariamente de pessoas, mas de sentimentos.  
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Considero que ser professor é também aprender a sentir o 

que sentem os estudantes. Matemática, tradicionalmente, nunca 

foi uma disciplina muito sensível, aliás, às vezes a expressão “rigor 

matemático” é usada para expressar o modo como as teorias nessa 

ciência devem ser desenvolvidas. Muitas vezes essa exigência se 

caracteriza com o professor rigoroso, insensível e puramente 

matemático. Entretanto, os estudantes têm o que dizer. As pessoas 

sempre têm o que falar. Ouvir mais os alunos e alunas promove 

afetividade, logo, humanidade. Não seria essa a função social da 

escola? 

 

COM A PALAVRA, AS ESTUDANTES 

 

 Deixo os leitores aos cuidados de três alunas, Renata, Sarah 

e Duda, que foram fundamentais, assim como os demais 

estudantes, para a existência do evento “Um dia para a Educação 

Financeira”.  

 

RENATA 
 

Distância. É essa a palavra que descreve a relação entre 

professores e alunos. Talvez a modalidade de ensino já desse uma 

prévia do que seria estudar no meio de uma pandemia – a do COVID 

-19 - mas, eu fui surpreendida. E não é em um sentido positivo. 

Gostaria de deixar claro a minha posição de privilégio de ter como 

estudar em meio a esse caos que ainda estamos vivendo, em 2021, 

devido à negligência e egoísmo de nossa parte, incompetência e 

desgoverno daqueles que deveriam governar.  
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Passei dezesseis anos da minha vida sendo educada em um 

sistema no qual o contato, o olhar do outro e a presença física 

sempre foi a base para a minha aprendizagem. Não em um sentido 

conteudista, mas em um sentido humano, porque a escola é muito 

além de grades e corredores. A escola oferece janelas, liberdade de 

poder conversar com meus amigos, professores e outras pessoas. 

Também de saber que não estou sozinha. Atrás de uma tela, me sinto 

só. Não somente só, mas vazia, porque conteúdo é que menos 

importa quando só vejo letras e contas de e-mails, as quais, apesar 

de representarem pessoas, não sinto o crucial contato delas.  

Nas salas de aula, costumávamos conversar quando o 

professor virava para o quadro, ou sentava na mesa para a 

chamada. Conversar nos corredores, perguntar sobre conselhos da 

vida e como anda a família. Hoje, o silêncio é predominante. Não sou 

acostumada a ouvir o silêncio. Hoje, a chamada é feita de forma 

automática ao entrarmos nas salas on-line, porém, eu vejo os 

participantes e nem todos meus amigos estão lá. Seja por não 

poderem, seja por não conseguirem. Eu entendo, não achava que ia 

conseguir também. É desmotivador saber que as pessoas que você 

convivia de forma integral, que você considerava família, desistem 

aos poucos. Quando a aula acabava ou chegava a hora dos 

intervalos, nos levantávamos e ríamos juntos. Aglomerávamos 

juntos. Hoje, cada conta sai em um completo silêncio, porque não 

conversamos mais. Apenas por letras.  

Eu sinto falta da escola. Não existe quadro, não existe 

caneta, não existe prova, não existe a atmosfera de frequentar uma 

escola. Eu frequentava reuniões. Fazia tarefas e executava 

comandos. A verdadeira escola não se adaptou ao ensino à 

distância, porque a escola é feita de pessoas e nem todas elas 
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estavam lá. A escola é feita da “tia” da merenda, do “tio” da limpeza, 

da assistência de saúde, da parte burocrática, das salas de aula 

cheias de gente, das conversas jogadas fora, do ser-estar com o 

outro, fazendo conhecimento. Não consigo conhecer sozinha. Minha 

família não me ajuda a conhecer sozinha, porque eles não conhecem 

muito sobre ensinar. A escola precisa ser conjunta, mas a via não 

estava sendo de mão-dupla. Por isso me sinto distante. Distante do 

que imaginei ser meu último ano do ensino médio. Distante dos 

meus amigos. Distante dos professores. Distante de aprender. 

Distante da antiga rotina e distante de mim. Porque eu nada sou sem 

a escola, assim como ela é construída por quem eu sou.  

Participar de um evento como “Um Dia para a Educação 

Financeira” me fez relembrar de como é ser família. De como é 

aprender com o outro. Recordei-me de como é reunir os amigos para 

tomar decisões. De como é confiar nas pessoas e saber respeitar o 

outro ponto de vista, que não seja só o meu. De compartilhar sorrisos 

por uma tarefa bem feita. De saber trabalhar em equipe, mesmo 

sozinha. De aprender a pensar nas pessoas e como em conjunto 

podemos usar a educação como ferramenta para construir uma 

sociedade mais justa. Uma sociedade em que meus amigos não 

precisem escolher entre saúde e economia, entre trabalho e ter o 

direito de estudar. Entre viver ou morrer por preconceitos. Meu 

boletim não diz nada sobre quem eu sou. Só quem me conhece é a 

escola e essa eu levo dentro de mim, não sozinha, mas com os outros. 

O que me move a percorrer o caminho da distância é um único 

combustível chamado amor. A esperança de viver dias melhores me 

faz me manter firme nessa estrada.   
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SARAH  
 

No início da pandemia, gerada pela COVID-19, era 

impossível de se imaginar o ponto que iríamos chegar. Lembro-me 

do meu último dia de aula presencial, quando as aulas foram 

suspensas e pensávamos que seriam somente alguns dias em casa. 

Parecia até uma boa ideia no início, para nós alunos, ficar em casa 

e não ter aula. Mas, com o decorrer dos meses, a ficha de que não 

iríamos mais voltar às nossas aulas presenciais foi caindo.  

O impacto da pandemia foi enorme para todos e trouxe um 

grande desafio para alunos e professores, já que todos tinham em 

mente um ano completamente diferente, principalmente os alunos 

concluintes, que desde do primeiro dia de aula já falavam sobre 

como seria a formatura. Este grande desafio foi o de se reinventar, 

encontrar maneiras de manter a relação entre o professor e o aluno, 

tão necessária para a aprendizagem. Os caminhos para encontrar 

soluções para que a aprendizagem continuasse não foram fáceis, 

havia os problemas que cada um estava frequentando em suas 

casas; os problemas sociais em nosso país e a falta da presença 

física, tudo isso impactou drasticamente na conexão entre o 

professor e o aluno. Sem dúvida, foi um ano totalmente atípico- 

palavra que mais ouvimos em 2020, acredito eu.  

Entretanto, mesmo com todas as dificuldades, tive a 

oportunidade de participar e ajudar na organização do evento “Um 

dia para a Educação Financeira”, sendo um tema pouco visto dentro 

das escolas. Ao participar do evento, percebi a importância de se 

implementar a educação financeira no currículo básico, pois, muitos 

de nós estudantes estamos saindo do ensino médio com pouca, ou 

quase nenhuma, noção acerca do mundo financeiro, mundo este que 
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faz parte da chamada “vida adulta”, que logo teremos que enfrentar. 

Além disso, neste evento tive a chance de ouvir palestras e saberes 

de professores de outros lugares, que talvez de forma presencial não 

seria possível, e tive uma nova concepção sobre o ensino da 

Matemática, que pode ir além de um simples quadro com fórmulas e 

resoluções de probleminhas. Com toda certeza, participar e ajudar a 

organizar “Um dia para a Educação Financeira”, foi importante para 

o término do meu ensino médio, pois, além de trazer a sensação de 

proximidade com a escola, que tanto nos fez falta no ano de 2020, 

certamente impactou também na minha formação como pessoa. 

 

DUDA  
 

Que a pandemia virou o mundo de cabeça para baixo, isso 

todo mundo já sabe. Até hoje é lembrado aquele dia em que fomos 

avisados que não teríamos aula e acreditamos ser por pouquinho 

tempo, uma semana a quinzes dias mais ou menos, e hoje já faz mais 

de um ano. E, em meio a uma pandemia, tivemos que nos adaptar e 

ressignificar o que era a sala de aula. A relação professor-aluno foi 

uma das coisas que eu acredito ter sido muito impactada com a 

pandemia do covid-19 quando se trata de educação.  

Agora, as salas de aula virtuais, mesmo cheias, faziam mais 

silêncio que as salas de aula presenciais vazias. Esse contexto 

pandêmico trouxe como consequência professores e alunos sem 

nenhum manual de instruções sobre como ensinar e aprender 

virtualmente diante desse cenário tão novo, e que agora depois 

desse tempo todo, já não é tão novo assim.  

Porém, dentre todas essas dificuldades, e principalmente de 

fazer da casa uma escola, no final do ano letivo e também do meu e 
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ensino médio tive a oportunidade de participar do evento “Um Dia 

para a Educação Financeira", que me proporcionou uma experiência 

incrível. Eu sempre fui interessada em educação financeira, mas a 

escola nunca havia me proporcionado tal conhecimento até então. 

Mas o professor Leonardo, através do evento, e, juntamente com 

outros palestrantes, puderam me fornecer um aprendizado sobre 

essa temática que vou levar sempre comigo e, além disso, poder 

presenciar todo o esforço realizado para poder transmitir um 

conhecimento tão necessário para vida sob tais circunstâncias me 

fazem ser eternamente grata por isso. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pandemia causada pelo novo Coronavírus em 2020 e que 

se estende em 2021, provou, pelo menos para esse professor, que 

a aprendizagem pode estar ligada diretamente às relações 

afetivas que o espaço escolar promove. Vejo isso como uma 

combinação entre docentes e discentes. Aprendemos quando 

temos o envolvimento de sentimentos. Porém, muitos docentes, 

como eu, foram “produzidos” para ensinar matemática. Na 

universidade-fábrica não há a disciplina “Sentimentos I” ou 

“Seminários de Interação Humana”.    

Os professores enfrentam problemas na formação, tanto 

inicial quanto continuada. “A formação de professores é um 

problema político, e não apenas técnico ou institucional” (NÓVOA, 

2017).  Assim, acredito que a precarização do trabalho docente é 

uma decisão política com consequências que aprofundam 

desigualdades sociais e causam sofrimentos individuais dos 

professores e professoras, alunos e alunas. 
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Por outro lado, olhar para o aluno como um sujeito sem luz 

por causa das nossas condições de trabalho amplia as 

desigualdades sociais. Escolhi combater as injustiças sociais, mas 

reconheço que não consigo trilhar esse caminho de luta no escuro 

e sozinho. Portanto, agradeço aos alunos e alunas por serem luz na 

minha jornada e desejo que, a cada ano, mais e mais professores e 

professoras tenham experiências tão maravilhosas como as que 

tive e possam esperançar dias melhores. 
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ATO 1   

 

A máscara facial é um dos símbolos mais significativos dos 

tempos em que vivemos. Esse recurso passou a fazer parte da 

minha vida um pouco antes da pandemia. No segundo semestre de 

2019, aconteceu a minha tão esperada colação de grau em 

Psicologia. Para minha família foi uma dupla comemoração, já que 

minha irmã também graduou-se. Naquele período, recebemos 

uma notícia avassaladora: um diagnóstico raro, sem tratamento, 

sem perspectivas. 

         A prioridade era fazer o que fosse possível para o bem-

estar da minha mãe. Isso levou a tomar algumas medidas, como 

mudar às pressas para um local mais confortável e adaptado. É 

difícil encontrar uma casa que atenda às necessidades de quem 

usa um andador ou cadeira de rodas. Achamos em um condomínio, 
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lugar que ela nunca viu com bons olhos. Dentre tantas 

justificativas, dizia que não queria viver em isolamento e sem 

contato com as pessoas. Também, na segunda consulta, a médica 

entregou algumas máscaras cirúrgicas. No dia seguinte, meu pai 

comprou uma caixa. Minha mãe achou um exagero e se recusava a 

usar. 

         No início de 2020, aconteceu uma melhora surpreendente. 

Tivemos uma grata surpresa com os resultados dos exames. Em 

função disso, decidi retomar minha inscrição na pós-graduação em 

Psicologia Escolar e Educacional. Logo em seguida, foi decretado 

o lockdown na minha cidade. 

         Confesso que desconhecia e nunca tive muita simpatia por 

ensino na modalidade à distância. No ano passado, foi uma 

alternativa que acabamos aderindo e que exigiu aprender a estar 

no meio digital de novas maneiras. Acabou sendo um alívio. 

No período pré-pandêmico, além das preocupações de 

outras ordens, convivia com a inquietação de encarar provas e 

entrevistas de trabalho. Todas sem sucesso. Com a Lei Federal 

13.935/2019 e a expectativa de sua implementação, passei a 

estudar para concursos públicos. Também pude colaborar de 

forma voluntária em algumas iniciativas de um dos grupos de 

Psicologia Escolar em que fui integrante na universidade. No 

entanto, com a pandemia, os seletivos nas instituições privadas 

desapareceram, as atividades nas escolas públicas foram 

suspensas e os concursos esquecidos (na verdade, eram apenas 

suposições). 

O vazio deixado pelos planos adiados e pela falta de 

perspectivas de trabalho piorava a cada prolongamento da 

quarentena. A dedicação aos estudos foi uma alternativa que 
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funcionou (possível graças ao suporte da minha família). Acabou 

sendo uma maneira de me sentir viva e conectada com aquilo que 

faz sentido para mim, além de interagir em tempos de 

distanciamento social. Ainda que surgisse uma dor nas costas, 

incômodo nos olhos e outros desconfortos, ficava na expectativa 

para o final de semana da Pós de Psicologia Escolar e Educacional. 

Nesse espaço, foi compartilhada uma infinidade de saberes, 

experiências, confissões, risos, medos, inseguranças, sonhos, que 

me afetaram consideravelmente. 

Participar do curso na modalidade remota ocorreu em um 

período em que experimentei vivências distintas e confusas. Foi o 

momento em que, a cada mês, pude comemorar a incrível 

recuperação da minha mãe, ao mesmo tempo em que 

acompanhava notícias de vidas sendo deterioradas em poucos 

dias. Ao fazer as atividades da pós em casa, tive a oportunidade de 

elaborar estratégias voltadas para a atuação no ambiente escolar, 

um universo essencialmente coletivo, relacional, de contato. 

Passei o ano me dedicando aos estudos da Orientação Profissional, 

do mundo trabalho e vivendo as inquietações de uma recém-

formada desempregada. Após inúmeras reprovações em 

processos seletivos, tive que tomar a difícil decisão de recusar o 

emprego dos sonhos porque vivemos em um cenário de completa 

insegurança na saúde. E sem dúvida, me ocupar com cada módulo 

da pós-graduação possibilitou pensar na minha carreira, naquilo 

que preciso dar continuidade, reformular, abandonar, aprender, 

além de refletir a respeito do que  não gostaria que fizesse parte 

do meu percurso. 

Causava certa estranheza ver nas redes sociais 

profissionais da psicologia divulgando programas de 
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aprimoramento pessoal para estudantes inscritos no Enem. Com 

frases de efeito e exaltação da meritocracia, vendiam falsas 

promessas de sucesso para uma parcela privilegiada da sociedade, 

em um momento onde milhões de estudantes tiveram suas vidas 

comprometidas em diversos aspectos. Outro incômodo foi o 

descaso com trabalhadoras e trabalhadores da educação por parte 

de muitas escolas, principalmente as privadas, para garantir as 

metas estipuladas num cenário pré-pandemia. Além disso, é 

notável o processo de precarização e sucateamento da Educação 

brasileira, sendo preocupante saber da existência de práticas em 

psicologia pouco críticas a esse fato. 

A pandemia escancarou nosso colapso social, político e 

moral. A rapidez com que somos surpreendidos com novas 

catástrofes sinaliza a gravidade da nossa situação. A barbárie 

cotidiana nos trouxe cenas inimagináveis, por exemplo, pessoas 

morrendo asfixiadas na região considerada o “pulmão do mundo”. 

Como nos recuperar de um cenário como esse?  Acreditávamos 

que seriam poucos dias, mas já passou um ano e mais de meio 

milhão de vidas perdidas.  

Agora, sabemos que o home office não é tão tranquilo 

assim. Passar tanto tempo na frente das telas tem nos adoecido. 

Ansiedade, esgotamento físico e mental, frustrações, saudade, 

perdas, crises e dificuldades das mais variadas vêm sendo a 

companhia diária de uma parcela considerável da população. 

Somado a tudo isso, ainda existe a dificuldade de compreender 

que viver é uma ação coletiva. 

Muitas mudanças ocorreram desde março de 2020. Quando 

fiz minha matrícula no curso de especialização, ser psicóloga 

escolar era um dos pontos principais do meu projeto. Acabei tendo 
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que enveredar por outros caminhos na psicologia e minha atuação 

profissional não tem sido na área de interesse inicial. Por outro 

lado, o isolamento e as máscaras que minha mãe rejeitava antes 

da Covid-19 são agora nossos aliados cotidianos na defesa da vida. 

Sempre ressalta que o contato é fundamental para nossa 

sobrevivência, assim como ter responsabilidade com os modos de 

se  relacionar. Com ela, tenho aprendido que ser esperançosa é ter 

certo equilíbrio entre otimismo e realismo para seguir em frente. 

Assim tenho vislumbrado meu futuro na Psicologia Escolar.  

 

ATO 2 

 

“Cada passo uma trajetória, cada trajetória uma nova história, 

cada história um exemplo, cada exemplo, uma experiência, cada 

experiência, um novo ser e um novo pensar.”  

 

Nara Núbia Alencar Queiroz 

 

Quando penso no ensino remoto durante a pandemia, logo 

me remeto à trajetória que percorri até concluir a pós-graduação, 

bem como no “mix” de emoções que senti durante todo esse 

processo. Corroborando com a citação acima, posso afirmar que 

essa caminhada não foi fácil, pois vivenciei todas as nuances desse 

momento ora como aluna de pós-graduação, ora como mãe de 

estudantes (do 6º ano e universitário com TDA) e ora como 

professora de Ética/Projeto de Vida, com ênfase no 

desenvolvimento das habilidades sociemocionais (nas turmas do 

1ºano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, em uma 

instituição de educação básica da rede privada em São Luís). 
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Inicialmente, pensava que no segundo semestre tudo 

voltaria ao “normal”. Quando  chegou nesse período, comecei a 

refletir que não sabíamos quando retornaríamos de fato à nossa 

antiga rotina, uma vez que a realidade do ensino remoto e das 

relações virtuais através das telinhas do computador, tablet e 

celulares nos foi imposta como um ‘NOVO NORMAL”. Assim, a 

realidade remota continuou a fazer parte da minha vida 

acadêmica, pessoal e profissional. 

Experenciei momentos difíceis referentes ao emocional. 

Sentia e ainda sinto muita falta do abraço, dos trabalhos em grupo, 

das conversas no momento dos intervalos, da chegada e da saída, 

das conversas no almoço com os amigos. 

No início, confesso que eu era mais presente virtualmente, 

pois ficava sempre com as câmeras ligadas. Lembro que me 

arrumava como se eu fosse para a aula presencial. Após o 

falecimento do meu cunhado irmão, que fora retirado de nossas 

vidas de maneira tão abrupta pelo COVID-19 em apenas 10 dias, 

admito que pensei em desistir de tudo e focar mais na família. 

Comecei a me questionar sobre o valor e o sentido de tudo em 

minha vida, bem como passei a ter um sentimento horrível de que 

o tempo era pouco para estar ao lado das pessoas que amamos. 

Depois desse turbilhão de sentimentos e questionamentos 

diários, comecei a não abrir mais as câmeras no momento das aulas 

(a tristeza estava nítida em meu olhar). Foi difícil passar por tudo 

isso, mas decidi continuar também pela memória do meu cunhado. 

Juntamente à minha família, ele sempre me incentivou e apoiou a 

continuar nessa trajetória, apesar dos percalços e obstáculos no 

caminho. Então continuei firme. 
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Enquanto estudante, enfrentei vários impedimentos, como 

internet que oscilava, falta de concentração (em função dos 

trabalhos para corrigir e atividades profissionais), de ser tentada a 

desligar as câmeras e somente escutar a professora, como também 

ser chamada pelos filhos e/ou esposo durante as aulas. 

Entraves? Sim. Foi complicado encará-los. Quando paro 

para refletir um pouco, reconheço que nunca gostei da 

modalidade do ensino remoto. Contudo, se esse formato não 

tivesse sido aprimorado e se feito presente em nossas vidas, tenho 

certeza que seria ainda mais desafiador continuar nosso percurso 

durante a pandemia. A monotonia do ócio para quem já está 

acostumado a ter uma vida repleta de atividades seria fatídica. 

Na minha vida profissional, penso o quanto tive que correr 

contra o tempo para aprender e me aprimorar frente às 

tecnologias educacionais digitais. Da noite para o dia, nós, 

profissionais da educação, tivemos que dar conta de vários grupos 

de alunos no whatsapp, nos portais, nas plataformas de ensino, 

aprender recursos digitais, jogos educativos online, etc. Para 

tornar nossas aulas  atrativas, inovar se tornou uma máxima para 

todo educador. 

Retomando a epígrafe do início dessa sessão, eu afirmo 

que construí novas histórias com os meus colegas pós-

graduandos, embora virtualmente, como também me deparei com 

novos pensamentos. Neste processo de adaptações e 

transformações, me percebo mais confiante e habilidosa para o 

ensino remoto. 

A máquina (computador, tablet, tv, celular etc.) não 

substitui a sala de aula, uma vez que o processo de ensino-

aprendizagem vai muito além do aprender e ensinar. É um 
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processo socioemocional concretizado por gestos, olhares, 

percepção do outro e, sobretudo, da troca de experiências entre 

professor – aluno, aluno-professor e aluno-aluno. 

 (in memoriam de Alexandro Sousa Casa Nova ,vítima da COVID-

19) 

 

ATO 3 

 

Bom! Falar sobre a escolha da área de psicologia escolar me 

leva a pensar no início da graduação onde não era uma área que 

seria minha opção. Confuso? Sim, porém a primeira oportunidade 

que surgiu na área eu abracei com toda a força que tinha. Recebi o 

convite para acompanhar uma rede de escolas integrais de ensino 

médio e técnico do Estado. 

Assim dei início a uma jornada de novas leituras e muita 

dedicação para que pudesse aprender o máximo possível com as 

experiências de intervenções que aconteciam diariamente. Diante 

de muitas demandas que foram surgindo dentro da escola, notei 

mais uma vez a necessidade de buscar algo a mais relacionado ao 

meu conhecimento. 

Nesse momento, começou a busca por instituições de 

ensino que tivessem a proposta de especializações na área da 

Psicologia escolar, por incrível que pareça foi bem mais difícil que 

o esperado. Na maioria das buscas só tinham propostas no formato 

online, porém, não era uma opção viável ou cogitada. 

Quando finalmente consegui encontrar uma instituição 

que fosse o que eu estava procurando, dei entrada imediatamente 

a matrícula, organizei meus horários de trabalho, meus 

compromissos sociais e anunciava sempre que tinha abertura da 
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mais nova oportunidade de aprendizagem que eu tinha 

encontrado. Aguardei ansiosamente pelo início das aulas, porém, 

da forma mais assustadora possível o mundo inteiro parou quando 

foi anunciado uma pandemia. 

Então, todos os planos começaram a ser adiados pois 

naquele instante a prioridade era outra, junto com essas novas 

prioridades vieram o aumento das questões socioemocionais 

apresentadas pelas equipes escolares, relatadas por profissionais 

e alunos onde teriam que reaprender metodologias de 

ensino/aprendizagem. 

Diante de tal situação fui informada que as aulas tão 

esperadas da Pós-graduação precisariam ser no formato online 

para que pudéssemos dar início nos módulos, ou caso contrário 

não teriam previsão para esse começo. Então me vi em uma 

situação em que não tinha opção que tanto desejei, porém, pensei 

que seria tranquilo. 

Essa tranquilidade relatada veio com os pensamentos de 

que se eu estivesse em casa conseguiria estudar melhor, que por 

ser online poderia flexibilizar meu ambiente de estudo, poderia 

vincular horas a mais com o material disponível e até menos com 

preocupações a menos como meu deslocamento. 

Porém, nada disso foi possível! Me descobri uma pessoa 

com bastante dificuldade de aprendizagem no formato online, 

percebi que a flexibilidade no meu ambiente escolar tirava 

significativamente minha concentração ou até mesmo 

influenciava nas minhas contribuições diretas e indiretas nas 

aulas, os reflexos de tudo isso foram módulos não concluídos, 

notas que não foram esperadas e um adoecimento mental e físico. 
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Me vi uma aluna com dificuldade na plataforma proposta 

pela instituição, desmotivada quanto ao tempo que seria dedicado 

ao estudo, cansaço excessivo apresentado nas sonolências 

durante as aulas e posso pontuar que eram aulas super aguardadas 

onde eu tinha muito a ganhar com cada professor que tive o prazer 

de ouvir. 

O adoecimento mental iniciou se apresentando através das 

inúmeras vontades de trancar o curso que por dias não teria 

sentido dar continuidade, entediada, cansada e desanimada em 

até mesmo cogitar ter que mais uma vez me colocar na frente de 

um computador ou celular e ter que ficar ali por horas. Já os 

sintomas físicos vieram com dores de cabeça, dores abdominais, 

sono excessivo, sensações de pressão baixa, que me permitiam 

“justificar” mais uma vez o meu atraso na aula ou até mesmo 

algumas faltas. 

Sendo que, somado a tudo isso, vinha a sensação de 

procrastinação por conta da cobrança de uma sociedade que 

tornasse cruel quando o assunto é descanso ou escolher uma 

atividade por mês. Se você estava em casa e teoricamente tinha 

tempo a mais porque ficaria parado? Porque não estava inscrito 

em 4 cursos diferentes? Por que não estava praticando exercícios 

físicos? E sua mente como está? Está praticando meditação? E 

assim seguiríamos com muitos outros questionamentos. 

Por fim, precisei compreender que apenas eu seria a 

responsável pelas escolhas que eram necessárias ser feitas para 

que pudesse melhorar e voltar a ser produtiva onde fazia sentido 

pra mim no momento, teria que de fato praticar a autocompaixão, 

autoconhecimento, autocuidado que eram tão falados e tão 

difíceis na prática. 
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Concluo enfatizando, que não foi nada fácil entender que 

se fazia sentido para mim, não precisa fazer sentido para mais 

ninguém, aprender mais sobre a área que trabalho, no formato 

online, em casa, estando cansada e com outras possibilidades de 

escolhas eu teria apenas que priorizar e seguir em frente. Hoje 

concluo minha pós-graduação com um crescimento no meu 

desenvolvimento emocional, cognitivo e comportamental e 

compreender que não estar bem significa que continua tudo bem. 

 

ATO 4 

 

“Seu silêncio não vai te proteger” 

 

Audre Lorde 

 

Diante da necessidade de rememorar o percurso da pós-

graduação, identifico a importância de voltar um pouco mais, pois 

tem a ver com escolhas, que são conduzidas por histórias, 

vivências e as inúmeras chancelas que advêm deste trajeto. Esse 

movimento de regressar ao passado para ressignificar o presente 

e atuar nele me dá a perspectiva de construção zelosa do futuro.  

Psicologia Escolar e Educacional? Iniciei a Graduação em 

Psicologia desapercebida de informações sobre esta ciência e 

profissão, tampouco sabia das possibilidades de atuação da 

psicóloga escolar, e nem sequer cogitava a presença desta 

profissional na Educação.  

Neste processo, as primeiras notícias que tive da Psicologia 

Escolar e Educacional se deram: pela cadeira de Psicologia Escolar 

no curso de Psicologia; pelo cumprimento dos Estágios 
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Curriculares Supervisionados em Psicologia Escolar e Educacional 

e, a convite da então supervisora técnica, optei pela continuidade 

na modalidade de Estágio curricular não-obrigatório; e neste 

mesmo período eu articulava Psicologia Escolar com a diversidade 

étnico-racial na escola como temática do meu TCC. Estes fatos 

deram-me significativa consistência teórico-metodológica para 

escolher a área de atuação na qual poderia investir, além de 

confirmarem o meu desejo de atuar na Educação já expressos 

desde as brincadeiras da infância. 

Assim, fazia-se necessário aprimorar o conhecimento, tão 

logo concluísse a graduação. Na busca, o que havia eram 

formações lato sensu na modalidade EAD, para a qual eu não tinha 

habilidade, nem simpatia. Eu precisava que fosse presencial. Em 

minha cidade até então as opções de pós-graduações em 

Psicologia Escolar e Educacional eram escassas, as duas 

disponíveis apresentavam propostas, currículos e localidades bem 

distintas entre si. Diante da escolha, alguns planejamentos foram 

necessários a fim de que a rotina favorecesse essa nova atividade: 

mudança nos turnos de trabalho, deslocamento até à IES, possíveis 

gastos com alimentação, ausência em eventos familiares, tudo 

precisava ser planejado. E depois de certo tempo, mais 

[re]planejamentos, havia agora a pandemia pela Covid 19, 

Decretos adiando atividades presenciais coletivas. O 

distanciamento social se fez presente. 

 Longe da desumanidade de romantizar a vida em meio ao 

caos da Covid 19, mas a mim foram inevitáveis as constantes 

reflexões sobre prioridades, qualidade de vida, propósitos, 

valoração dos laços sociais e tantas outras questões. Coadunado a 

isso, e igualmente impreterível, havia a necessidade de cumprir 
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agendas, fazê-las e refazê-las, produzir, produzir e produzir, pagar 

boletos,  honrar compromissos familiares, ser a mãe que orienta e 

protege, a filha que cuida e auxilia, a irmã que aconselha e acolhe, 

manter as relações de amizade, aprimorar meu conhecimento para 

melhor exercer minha profissão, dar conta minha pós-graduação. 

Fazer esta especialização na modalidade remota foi uma 

experiência desafiadora, por vezes motivadora, noutras 

desgastante e a cada módulo muito aprendizado do conteúdo 

previsto e sobre mim. O quadro de docentes previstos para cada 

módulo era um presente, criei expectativas para estar em cada 

aula.  A turma para a qual havia muitos interessados, foi 

rapidamente perdendo integrantes no grupo de whatsapp, ficando 

somente seis. Cogitei adiar a matrícula, mas ao mesmo tempo me 

parecia possível manter algumas atividades formativas 

concomitantes, era a possibilidade de construir mais 

conhecimento e refinar minha atuação, visto que já 

desempenhava a função de psicóloga escolar há pouco menos de 

1 ano em uma IES. 

Quanto às aulas nas quais estive presente, mesmo com a 

substituição de alguns docentes, era indubitável a consistência 

teórico-metodológica das/dos professoras (es), os encontros 

remotos geralmente resultavam em valiosas discussões, 

proposições de intervenção e recursos, identificação de distintas 

realidades escolares e possibilidades de ensino e aprendizagem. 

Isto foi possível tanto, pela condução das/dos docentes, quanto 

pela participação da turma. Outrossim, reconheço que produzi 

novos conhecimentos, ressignifiquei saberes já incorporados, 

ratifiquei isto no campo prático, em exercício profissional, com 

uma atuação mais crítica e promotora de transformações.  
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Todas as aulas abriam caminho para que eu pudesse 

vislumbrar o perfil profissional que estava construindo, bem como 

para questionamentos, a saber: quais competências ainda preciso 

desenvolver a fim de contribuir com o projeto de uma educação 

transformadora e emancipadora? Como eu posso adaptar o 

recurso apresentado para o alunado do Ensino Superior? Estou 

promovendo transformações em meu ambiente de trabalho junto 

aos meus pares profissionais? De que modo os meus processos 

psicológicos associados as minhas habilidades técnicas vêm 

impactando nos resultados obtidos pela minha equipe de trabalho 

(composta por psicólogas (o), pedagogas, interpretes de LIBRAS e 

secretária/assistente educacional)? 

Conquanto, ao longo da formação alguns desafios foram 

frequentes: pensei várias vezes em desistir; senti-me desajustada 

para estar em uma turma de pós-graduação; sucessivos momentos 

episódios de improdutividade e desânimos por não conseguir 

conciliar as atividades desta especialização, com as de Teoria 

Psicanalítica; dificuldade para assistir as aulas das sextas em 

função do tempo de deslocamento do trabalho para casa e ao 

cansaço; redução salarial; auxiliar meu pai que é professor de 

matemática na Educação Básica do serviço público municipal, do 

qual não recebera nenhum treinamento, ou alternativas seguras 

para lecionar à distância, embora não tivesse experiência no 

manejo de tecnologias digitais; estar atenta a minha mãe que atua 

na linha de frente como Técnica em Enfermagem no serviço 

público e lida constantemente com paciente acometidos pela 

Covid 19; dar suporte a minha filha para despertar interesse pelas 

aulas online e o bom rendimento; orientar a irmã que iniciou a 

graduação na pandemia, a fim de que a experiência dela fosse 
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promissora. Com muita frequência experimentei a autocobrança, 

o sentimento de culpa e a certeza de que a falha era minha. 

Neste contexto, percebi-me a psicóloga escolar com 

dificuldades similares às descritas pelos alunos, ao relatarem suas 

vivências acadêmicas no momento pandêmico. Isso também 

compareceu como um conflito, “Como assim, eu os oriento, 

construo com eles estratégias e novas perspectivas, os vejo 

evoluir e comigo não funciona?”. Precisei lembrar-me que  

desempenhava vários papéis e neste momento eu era aluna 

também. 

Mediante o exposto e enquanto os noticiários nacionais e 

mundiais nos traziam estatísticas crescentes e assustadoras de 

mortos pela Covid 19 alguns questionamentos eram recorrentes: 

é humanamente possível estar bem e construir conhecimento 

desconectado deste cenário? Vivenciamos não somente uma crise 

sanitária, mas também humanitária. Que políticas públicas serão 

implementadas para atenuar os impactos disso na Educação? 

Como a Educação Pública conterá a sangria decorrente dessa 

lacuna de longo tempo sem aulas? Haverá espaço para a atuação 

da psicóloga escolar nas políticas públicas educacionais? No 

contexto pandêmico, ratifiquei mais uma vez que a Educação é 

diretamente atravessada pela política e pela economia, a 

pandemia só evidenciou o sucateamento deste sistema, que não é 

de hoje. 

Esta formação chega ao final, consegui identificar 

fragilidades e potencialidades minhas nesse processo, algumas já 

com aprimoramento em curso. Tenho agora um arsenal teórico e 

metodológico mais robusto. No entanto, analisando a realidade 
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vigente surgem mais questões sem respostas, todas culminam em 

“O que faremos diante dos desmontes das políticas públicas?” 

 

ATO 5 

          

Agora sim, sou um psicólogo, um psicólogo escolar. No 

início da graduação, em fevereiro de 2015 acreditava que me 

formaria, teria um consultório e pronto, seria um psicólogo. Fiquei 

surpreso ao conhecer a diversidade de campos de atuação da 

psicologia. Escolher um, passou a ser um desafio. No primeiro ano 

completei minha carga horário de atividades extra curriculares, 

participei de todos os eventos que tomei conhecimento, das mais 

diversas abordagens. Congresso da logoterapia, palestras da POT, 

seminários da jurídica, dentre muitos outros eventos. 

  Uma coisa já sabia, tenho paixão por crianças, 

adolescentes e jovens, teria que ser aí. Quando, no período, 

iríamos ter a disciplina de Psicologia Escolar e Educacional, me 

empolguei, achei que seria por alí, mas tal não foi minha 

frustração, quando não me adaptei à didática da professora e tive 

um aproveitamento muito pequeno, abaixo da média das outras 

disciplinas. 

A convite de uma colega de turma, passei a participar de um 

grupo de pesquisa com crianças autistas, foi meu primeiro contato 

dentro da psicologia com o ambiente escolar. Pude acompanhar 

um aluno autista e com paralisia infantil, na sala de aula, no turno 

regular, de uma escola pública municipal do ensino básico. Que 

experiência enriquecedora, pronto me achei, mas sentia que 

faltava mais, observava o ambiente e sentia sede por atuação 

naquele meio, conseguia perceber que era um ambiente muito 
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desconexo, não me parecia uma unidade, no propósito de 

desenvolvimento daqueles alunos. Não compreendia exatamente 

o que estava percebendo. Numa disciplina de estágio, pude estar 

numa escola pública estadual do ensino fundamental, desta vez 

não mais acompanhando um aluno, mas atuando em toda a escola, 

com todos os atores, inclusive com práticas clínicas. Agora sim me 

encontrei, ali era o meu lugar, com essa convicção e conhecendo 

um pouco da psicologia escolar e educacional, decidi me 

especializar, foi quando surgiu a pós na Inspirar, e hoje posso dizer, 

era isso que procurava. 

Com um grupo de colegas do estágio, montamos o projeto 

de uma clínica onde sua atuação inicial seria em escolas públicas, 

onde iríamos desenvolver nossas habilidades como psicólogos. Já 

com as atividades iniciais prontas, uma escola contatada e com 

tudo certo para o início, chegou a pandemia e com ela a suspensão 

das aulas. A pós não pode iniciar no período previsto, muitas 

incertezas, os meses se passaram, até que a universidade resolveu 

iniciar na modalidade online. 

Dúvidas e preocupações não faltaram. Seria proveitoso? 

Quantos módulos seriam assim? E a prática na escola? E a 

interação com os professores? E a interação com os colegas de 

turma? Morava numa região onde não havia internet fixa, somente 

móvel e muito falha, como funcionaria? Morava na beira da praia 

e aos sábados muitos veículos montavam seus paredões, o que 

provocava um barulho muito grande, os dois primeiros módulos 

ainda participei com esse problema, posteriormente mudei para 

um apartamento com internet fixa e bastante silêncio. Com a nova 

modalidade o tempo de aula foi reduzido, por conta do tempo de 
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permanência em frente à tela do computador, mais uma 

preocupação: Perderíamos conteúdo? 

Diante de tal situação, resolvi experimentar, postergar 

seria uma opção, mas a vontade de atuar falou mais alto. Resolvi 

permanecer, continuar mesmo numa modalidade ainda em 

desenvolvimento, ferramentas pouco conhecidas e nem uma 

prática com plataformas digitais, tudo muito novo e de repente, 

angústias, medos e incertezas não faltaram. 

Dias 19 e 20 de junho de 2020 tem início a pós que tanto 

esperava, após quatro meses de atraso, dois dias antes um 

encontro com a coordenação e direção do curso em São Luís às 

19hs online. Na primeira aula não consegui baixar o Teams, 

ingressei na web. 

“Estou sem conexão”; “Não consegui entrar”; “Estou sem 

acesso hoje” essas foram algumas mensagens no grupo do 

WhatsApp da turma, começou o drama, professora no aguardo e 

alunos sem conseguir entrar, nem todos conseguiram assistir 

todas as aulas desse módulo, só posteriormente tiveram acesso às 

gravações. 

“A aula está gravada. Poderão assistir depois” informa a 

coordenação, que coisa boa, poder rever a aula, ou ver a parte que 

perdeu, uma vantagem sobre as aulas presenciais. 

24 de julho de 2020, inicia-se novo módulo, “Eu ouvia 

vocês. Caiu aqui. Estou tentando voltar”; “Pessoal infelizmente 

não conseguirei participar dessa avaliação porque não poderei 

usar o microfone, tem pacientes dormindo próximo a mim. Posso 

apenas ouví-los”; “Estou sentindo isso na pele com o público do... 

...onde a maioria é de baixa renda e está fazendo o possível para 

acompanhar as aulas remotas! E atualmente a discussão maior é 
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sobre o formato híbrido proposto pelo estado.” “Essa disciplina é 

muito importante, assim como todas, e esse espaço de apenas um 

dia e meio, eu acho pouco”; “Na modalidade online o esforço de 

ficar parado e concentrado em uma tela exige muito do professor 

e dos alunos também. Sendo assim, essa forma é uma adaptação 

viável e possível.” 

Chega agosto, enfim nos encontraremos presencialmente. 

No modelo híbrido com aula remota ao vivo e aula presencial. “Boa 

tarde, turma! Infelizmente não posso aderir ao ensino híbrido...” 

Infelizmente não foi possível ainda termos aula presencial. Em 

solidariedade a uma colega, mantivemos o módulo apenas online. 

Outubro de 2020, dia 23 sexta-feira, aula online, dia 24 e 

25 aulas presenciais. “Uhuuu”; “Aeeeeeee!”; “Já ansiosa por esse 

momento.” Agora sim, parte da turma se conhece 

presencialmente, um momento muito comemorado. Fotos para 

marcar esse momento. 

Novembro, online, mas dezembro novamente modelo 

híbrido, com aulas presenciais no sábado, que maravilha, poder 

encontrar a turma. Chegam as férias, descanso merecido. 

Agora 2021, esperança do fim da pandemia, infelizmente 

não foi bem assim. Com nova onda na pandemia, todos os outros 

módulos foram online. 25 de Junho de 2021, último módulo e o 

país em plena pandemia. 

Minha primeira pós-graduação, na psicologia escolar, por 

ironia do destino, uma nova experiência mundial, aulas 

obrigatoriamente online, novas ferramentas, novas 

possibilidades, nova forma de se relacionar com os pares. As 

adversidades, apesar de nos trazerem muitos sentimentos de 

insegurança e frustrações, trouxeram-nos experiências marcantes. 
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Vivenciar as dificuldades dessa nova modalidade exatamente num 

processo educacional se tornou um ganho imensurável, pois 

estaremos melhor preparados para nossas práticas no ambiente 

escolar. Fica em mim o sentimento de lucro com essa experiência, 

no mínimo, marcante. 

  

ATO FINAL (OU QUASE ISSO) 

 

Tudo o que foi exposto indica que participar de uma 

formação continuada visando, dentre outros resultados, a 

construção de conhecimento e o desenvolvimento de 

competências profissionais indispensáveis à área de atuação de 

sua escolha  é crucial para o delineamento da identidade 

profissional responsável e comprometida com a prática crítica e 

transformadora. Vale salientar que o perfil profissional não se 

constrói dissociado do desenvolvimento humano, que por sua vez 

é complexo e contínuo, de tal modo que o sujeito modifica a 

natureza e a vida social, e por conseguinte é influenciado por essas 

duas dimensões. A construção de conhecimento a partir desta pós-

graduação fomentou “o desenvolvimento de competências mais 

eficazes para lidar com as situações desafiadoras enfrentadas pelo 

psicólogo escolar”, (MARINHO-ARAUJO; NUNES, p. 15, 2020). 

Como bem sinalizam Silva e Peretta (2018), é importante 

que a dimensão política esteja integrada aos saberes e às práticas 

de profissionais da psicologia escolar. Isso requer o compromisso 

com uma perspectiva crítica em Psicologia, no campo educacional, 

bem como seus pressupostos teórico-metodológicos, sempre 

observando as relações sociais. Assim, as políticas públicas não 
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podem estar descontextualizadas da realidade. Implicam uma 

constante reflexão e atualização. 

         Tal assertiva nos alerta para o fato de que sempre existiu 

um fazer psicológico alinhado à ordem vigente, responsável por 

justificar opressões e perpetuar desigualdades. Por vezes, é difícil 

escapar de tais engrenagens. Em nome de uma pretensa 

neutralidade científica, bases epistemológicas sem conexão com 

o contexto terminam por fomentar a alienação: “Temos estado, na 

Psicologia, soltos da realidade que nos constitui. Temos achado 

possível compreender, analisar, explicar o homem, sem vinculá-lo 

à realidade social. Nossos conceitos demonstram isto: são 

conceitos que não carregam consigo esta vinculação (BOCK, 1999, 

p. 194)”. 

 Nesse sentido, é importante atentar para as artimanhas do 

neoliberalismo, promovendo despolitização e individualização de 

conflitos (DUNKER, 2021). Cada vez mais empenhado para 

converter os sujeitos do coletivo escolar em empreendedores de 

si, numa postura auto-centrada e pouco comprometida com uma 

educação transformadora. 

 Diante disso, espera-se que a identidade profissional do 

psicólogo escolar esteja “pautada em um perfil que contemple a 

dinamicidade, a historicidade, as relações vividas e as 

subjetividades presentes” (MARINHO-ARAUJO; NUNES, p. 22, 

2020). O cenário vigente nos convoca a uma postura mais atenta e 

intervenções contextualizadas, menos superficiais e tecnicistas. 

Para tanto, é imprescindível que, embora haja correntes 

insistindo na impessoalidade e neutralidade do fazer psicológico, 

se reconheça que nossas particularidades e subjetividade 

associadas às características próprias da profissão estão 
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implicadas no processo educativo. Como participante ativo da 

escola, o psicólogo escolar ao intervir na realidade educativa 

deverá considerar as relações interpessoais, os processos 

subjetivos, a organização e dinâmicas institucionais (através do 

currículo, do Projeto Político Pedagógico, das regras escolares, das 

formações continuadas etc.), admitindo que esses elementos 

interagem entre si. 
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ARTE RESISTÊNCIA – OITAVO ATO 
O MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA 

 

Entrem, entrem 

vislumbrem essa atração  

Escolham suas armas 

PC, celular ou televisão  

 

O jogo aqui é pra valer 

não tem como ficar de fora 

Não tem onde se esconder 

Pegou a visão? 

 

Não adianta fechar o olho irmão  

Virar a cara pra não ver 

esse espelho bem diante de você  

explodir em mil reflexos 

 

Podicrê, o bagulho é complexo 

O sistema é mutante  

O barulho é muito 

e não me deixa dormir 

 

Dormir com fome de justiça 

Acordar com tapa na cara todo dia 

Mais um balde de água suja 

nesse mar de lama 

 

Mas a gente insiste né  

e assim mesmo se levanta  

pra não deixar nosso irmão cair 
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fazer quebrar esse encanto  

 

Esse ranço, essa magia velha 

que todo dia é atualizada 

na portada do jornal 

Esse é nosso câncer social 

 

Vem, vambora  

Fica comigo, lado a lado 

Pega a minha mão  

Quero ver tombar a multidão  

 

Firmes estamos e vamos estar 

porque sempre estivemos  

E os antigos sabem que o trovão 

tem dia e hora de chegar  

 

Marlos Drumond 
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ARTE RESISTÊNCIA – NONO ATO 

CHAOS – YODA PURPURINADO E RSB 

 

Raphaela Barbosa e Mariana Rocha 

 

 
 

 

Uma professora de pijama com um headphone preto com 

reflexos azuis, está sentada em uma cadeira amarela e preta com 

reflexos azuis em frente a uma mesa laranja. Os tons vibrantes em 

sua volta contrastam com seus tons acinzentados. Na mesa, há um 
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computador com webcam preto e reflexos azuis. No decorrer de 

uma aula virtual, onde todos os alunos estão com as câmeras 

fechadas e na tela aparecem apenas suas iniciais. Junto ao 

computador, dois fios pretos, um teclado azul à frente e à esquerda 

uma caixa de som azul e um modem azul com uma luz laranja (sem 

wi-fi). Ao lado do teclado, uma pilha de folhas sendo desarrumadas 

por um cachorro marrom, uma caneca verde (com a descrição: I 

“coração” "fórmula de bhaskara") tombada derramando café. Em 

baixo da mesa, há duas prateleiras laranjas repleta de livros com 

cores diferentes (verde, azul claro, vermelho, rosa, amarelo e 

verde) e três cabos pretos conectados à tomada na parede. Na 

parte superior do desenho, há um relógio de parede branco 

marcando 7 horas e um balão de diálogo com um choro estridente 

de bebê. 
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Por que cantamos? 
Mario Benedetti 

 

Se cada hora vem com sua morte 

se o tempo é um covil de ladrões 

os ares já não são tão bons ares 

e a vida é nada mais que um alvo móvel 

você perguntará: por que cantamos? 

 

Se nossos bravos ficam sem abraço 

a pátria está morrendo de tristeza 

e o coração do homem se fez cacos  

antes mesmo de explodir a vergonha 

você perguntará: por que cantamos? 

 

Se estamos longe como um horizonte 

se lá ficaram as árvores e céu 

se cada noite é sempre alguma ausência 

e cada despertar um desencontro 

você perguntará: por que cantamos? 

 

Cantamos porque o rio está soando 

e quando soa o rio, soa o rio. 
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Cantamos porque o cruel não tem nome 

embora tenha nome seu destino. 

Cantamos pela infância e porque tudo 

e porque algum futuro e porque o povo. 

Cantamos porque os sobreviventes 

e nossos mortos querem que cantemos. 

Cantamos porque o grito só não basta 

e já não basta o pranto nem a raiva. 

Cantamos porque cremos nessa gente 

e porque venceremos a derrota. 

Cantamos porque o sol nos reconhece 

e porque o campo cheira a primavera 

e porque nesse talo e lá no fruto 

cada pergunta tem a sua resposta. 

Cantamos porque chove sobre o sulco 

e somos militantes desta vida 

e porque não podemos nem queremos 

deixar que a canção se torne cinzas. 

 

Antologia Poética. Record Ed, 1988 

 

 

Este poema de Mario Benedetti é uma daquelas maravilhas 

que só a sensibilidade de alguém profundamente mergulhado na 

realidade social e comprometido com a vida pode nos dizer. Ele 

nos chama a atenção para a finalidade das nossas ações, dos 

nossos sentimentos, das nossas lutas, enfim, das nossas 

vidas...Mostra, de uma forma simples, mas muito claramente, a 

importância dos valores humano-genéricos que compõem o 
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sentido da vida, o sentido das lutas e da necessidade que temos 

de nos humanizar, de aprender, de mudar, de enfrentar os 

desafios, de inventar, de criar possibilidades, de buscar saídas 

onde não se conseguia encontrá-las em um primeiro momento.  

Por que cantamos, nos pergunta o poeta? Por que ter 

esperança, nos pergunta a coletânea “Fraturas expostas pela 

Pandemia”; por que esperançar? Por que produzir esperança em 

um contexto tão difícil, inusitado, que aconteceu em um dos piores 

momentos de nossa conjuntura política e, portanto, social e 

econômica, que nos retirou direitos, conquistas dos movimentos 

sociais? Por que esperançar em um contexto governamental que 

negou a importância do conhecimento científico, que interrompeu 

projetos que beneficiariam milhares de estudantes, professores, 

pessoas da sociedade, que levou à morte milhares de pessoas, 

deixando outros milhares de órfãos, principalmente nas 

populações mais pobres, com mais necessidades e as maiores 

vítimas da desigualdade social e da injustiça social?  

Ao ler este livro, fica para nós a certeza de que temos muito 

pelo que lutar e que as narrativas para justificar os atos de 

violência do Estado contra seus cidadãos estão postas em todos os 

níveis e das mais variadas formas. Mas esta coletânea também nos 

mostra que temos construído inúmeras possibilidades de 

resistência nesse percurso e, mais do que isso, que temos nos 

reconhecido em nossa humanidade: nos valores da cooperação, no 

compartilhamento de saberes, nas formas de viver que não se 

satisfazem com pouco, mas que querem, mais e mais, o caminho 

da humanização. Os textos nos mostraram porque cantamos.... 

A Psicologia enquanto área de conhecimento a respeito do 

humano em suas dimensões sociais, educacionais, culturais, 
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afetivas tem contribuído, como bem nos mostram as discussões 

realizadas, para que seja possível que esta apreensão do mundo 

possa acontecer de maneira crítica. As diversas Psicologias se 

apresentam, de alguma forma, enraizadas na cultura dos nossos 

povos, constituindo espaços de acolhimento, de escuta da dor e do 

sofrimento, de discussão sobre o viver e sua relação com a 

realidade social, de esclarecimento das dimensões políticas e 

éticas que constituem as relações humanas, ampliando as ações 

de compartilhamento e valorizando um dos maiores bens da 

sociedade, a educação.  

Ao ler este livro, me recordo dos ensinamentos de Paulo 

Freire em seu trabalho intitulado “A Pedagogia da Esperança: um 

reencontro com a Pedagogia do oprimido”. É importante lembrar 

que este livro foi escrito em 1992, em um momento político de 

muita descrença no Brasil, talvez semelhante ao que estamos nos 

dias de hoje. Mas Freire nos faz pensar, olhando a história, que há 

possibilidade de libertação em qualquer situação de opressão; e 

que não há opressão eterna. Nos chama a atenção para o fato de 

que a opressão envolve a luta pela libertação: esta é a contradição 

presente em cada contexto da realidade social. A libertação 

envolve possibilidades de criação; precisamos reinventar a 

realidade que nos oprime, dialogando com o conceito de utopia. O 

lócus da esperança é a coletividade e a participação, em diálogo 

com os sujeitos coletivos. A educação é um instrumento de 

esperança, dando resposta aos desafios de cada tempo. 

Assim, que este esperançar nos acompanhe neste 

momento histórico e em tantos outros que teremos, por certo, que 

enfrentar, possibilitando responder a esta provocativa questão de 

Benedetti: por que cantamos? Que aquilo que pretensamente nos 
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afasta, possa nos unir em torno de bandeiras que realmente sejam 

legítimas para o processo de libertação e que as Psicologias 

continuem cumprindo o seu papel de crítica e de proposições e se 

reinventando na relação profunda com a humanidade. Um último 

aspecto que me parece muito relevante na poesia de Benedetti, é 

a presença da natureza na constituição do humano, outra das 

importantes lutas que teremos que enfrentar.... “Cantamos porque 

o rio está soando e quando soa o rio, soa o rio”. 

 

 

São Paulo, 20 de novembro de 2021 

Marilene Proença 

  



 

565 
 

 
 

 

Fernanda Insfran 

Mulher, mãe, feminista, anticapitalista, antirracista, psicóloga e 

professora. Desde 2013, dedica-se a defender a educação pública, 

gratuita, libertadora, desmedicalizada e socialmente referenciada, 

como professora da Universidade Federal Fluminense. Organizou 

o volume 1 do e-Book “Fraturas expostas pela pandemia” junto 

com membres do grupo de pesquisas que coordena, o Núcleo de 

Estudos Interseccionais em Psicologia e Educação (NEIPE/UFF/ 

CNPq). Membra do Fórum sobre Medicalização da Educação e da 

Sociedade.  

 

Fauston Negreiros 

Nordestino produzido no semiárido brasileiro, anticapitalista, 

professor, psicólogo. Estuda e luta por processos de escolarização 

antimedicalizantes, antiracistas, socialmente referenciados, 

includentes, democráticos, que respeitem todos os gêneros e que 

funcionem de forma cooperativa. Coordena o PSIQUED – Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Psicologia da Educação e Queixa Escolar, 

vinculado à Universidade Federal do Piaui/UFPI.  

 

Jacqueline Souza 

Mulher, mãe, feminista, anticapitalista, professora e ativista pelos 

direitos das pessoas com deficiência. Atualmente é coordenadora 



 

566 
 

do Observatório da Inclusão em Educação e Direitos Humanos 

(@observatorio.uff), colaboradora do Laboratório Interdisciplinar 

de Direitos Humanos e Saúde, da UFRJ, e do Grupo de Pesquisa em 

Políticas e Práticas de Inclusão, da UFFS. 

 

Adriana Penn 

Professora do Instituto de Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense, no campus do Gragoatá, em Niterói-RJ; doutora em 

Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na 

linha de pesquisa “Questão Social, Políticas Públicas e Serviço 

Social”; mestre em Educação na linha de pesquisa “Trabalho e 

Educação”, pela Universidade Federal Fluminense e; é licenciada 

em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

desde 1988. Em 2014 passou a coordenar o Núcleo de Pesquisa 

em Trabalho e Educação – NUPETE, tendo por objeto de pesquisa a 

formação de professores na contemporaneidade sob as 

influências das pedagogias pós-modernas. Desde 2019 integra o 

“Comitê Nacional Contra as Atuais Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Educação Física”, atuando como militante e membro de 

sua Secretaria Nacional. 

 

Amanda Santos Pereira de Amorim 

Mulher, negra, maranhense da ilha de Upaon Açu. Atualmente é 

psicóloga clínica e pós-graduanda em Psicologia Escolar e 

Educacional. Estuda temas relacionados ao universo escolar, 

inclusão e relações raciais. 

 

  



 

567 
 

Ana Carolina de Oliveira Ferreira 

Atriz. Licencianda em Pedagogia na Universidade Federal 

Fluminense. Pesquisadora de Arte e Educação e Educação Inclusiva 

no Noroeste Fluminense e Região dos Lagos. 

 

Ana Clara Peixoto 

Mulher cis, parda e sem deficiência. Produtora Cultural pela 

Universidade Federal Fluminense e mestranda em Educação da 

linha de pesquisa Estado, Trabalho-educação e Movimentos 

sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nascida e 

criada em Santa Cruz, zona oeste RJ, é integrante do Perceber Sem 

Ver/UFF. É educadora popular e atua em coletivos e movimentos 

sociais em prol do desencarceramento. 

 

Ana Guimarães Corrêa Ramos Muniz 

Mulher, mãe de Heitor, professora e psicóloga. Apaixonada pelas 

palavras, sobretudo por aquelas que ainda encherão não somente 

páginas de pesquisas acadêmicas, mas também afetarão corações. 

Pesquisa temáticas relacionadas a uma Educação inclusiva e 

desmedicalizada, bem como se aventura no aprofundamento de 

conceitos trazidos pela Sociologia do Diagnóstico.  

 

Ana Karina Amorim Checchia 

Recifense, mãe, psicóloga escolar e docente dedicada à formação 

de professoras e psicólogas, com base em uma perspectiva crítica 

em Psicologia Escolar. Atualmente é professora contratada de 

Psicologia da Educação na Faculdade de Educação da USP, docente 

de Psicologia na Universidade Paulista (UNIP/SP) e coordenadora 

do Curso de Especialização em Psicologia e Educação da UNIP. 



 

568 
 

Andréa Cardoso Reis 

Professora. Formada em Psicologia (UFF).  Mestrado em Educação 

(PUC-Rio). Doutorado em Educação (UFF). Pós-doutorado em 

Educação -  área de Currículo, Docência e Cultura - com ênfase em 

estudos de Ciências Naturais na Educação Infantil (UFF). 

Experiência na área de Leitura e Literatura Infantil. Líder do Grupo 

de Pesquisa - Laboratório de Pesquisa em Infância, Imaginário e 

Subjetividades (LAPIIS). 

 

Anne Nimrichter Oliveira 

Colagista, graduada em Direito e mestre em Direito Constitucional 

pela Universidade Federal Fluminense. Encontrou nas colagens 

uma via para resistência e transbordamento da alma. 

 

Ariana de Oliveira Tavares 

Nutricionista pela UFF, Especialista em Segurança Alimentar e 

Nutricional pela UNIRIO, Sanitarista pela UFRJ, Mestre em Saúde 

Pública pela ENSP/FIOCRUZ - subárea Saúde, Trabalho e Ambiente. 

Nutricionista no Instituto de Saúde Coletiva da UFF. 

 

Bruna Borba de Araujo Tchalekian 

Psicóloga, pesquisadora e professora, doutoranda pelo programa 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano (USP). Sua 

atuação, estudos e pesquisas se debruçam principalmente sobre 

história e memória coletiva, reparação psicossocial e educação, 

caminhos e alicerces que constituem sua luta. 

 

  



 

569 
 

Bruna Senõrans 

Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal 

Fluminense (2018), membro do Núcleo de Pesquisa em Trabalho e 

Educação- NUPETE. 

 

Camila de Oliveira Silva 

Professora de alfabetização e anos finais do ensino fundamental 

no Espaço Crescer, situado em Miracema, Rj. Licenciada em 

Pedagogia (UFF-INFES, 2021). Pesquisadora das Políticas Públicas 

na Educação e Educação Especial Inclusiva.  

 

Carlos Godoy 

Psicanalista. 

 

Cláudia Roberta Bocca Santos 

Nutricionista pela UERJ, Especialista em Saúde da Família pela 

ENSP/FIOCRUZ, Mestre em Ciências na área de Saúde Pública - subárea 

de Políticas Públicas pela ENSP/FIOCRUZ, Doutora em Alimentação, 

Nutrição e Saúde pela UERJ. Docente do Departamento de Nutrição e 

Saúde Pública, Vice-coordenadora do Núcleo de Segurança Alimentar e 

Nutricional, Coordenadora do Observatório de Alimentação, Nutrição e 

Saúde da Escola de Nutrição da UNIRIO. 

 

Cristiane Santos Lima Camillo  

Titulação: Graduação Pedagogia e Psicologia. Especialização em 

Terapia de Casal e Mestrado em Psicologia Social 



 

570 
 

Atividades: Atuação na Psicologia Clínica, Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo como Orientadora Pedagógica  e Professora 

Universitária. 

 

Daiana Gaignoux 

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e 

integra a Pesquisa Perceber sem Ver/UFF. É mulher branca, cis e 

sem deficiência, nasceu e reside no Rio de Janeiro. Feminista, 

defende as causas anticapacitista, antimanicomial e antirracista, 

acredita no conhecimento encarnado e no encontro com a 

diferença. 

 

Dandara Chiara Ribeiro Trebisacce 

Mulher cis, branca, não deficiente e feminista. Psicóloga clínica e 

co-supervisora do Coletivo Travessias. Mestranda do programa 

MAI DAI em Gestão e Controladoria Pública da UERJ. Tem como 

propósito de vida e trabalho garantir a acessibilidade de todo 

espaço, oportunidade e conhecimento a todes. Se interessa pela 

transdisciplinaridade como forma de articular lutas sociais e 

narrativas situadas e afetadas. 

 

Daniel Dias de Almeida 

Professor. Pesquisador da interiorização do ensino na região Norte 

e Noroeste Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Pesquisador 

do Curso de formação de professores em Nível Médio na 

Modalidade Normal. Pedagogo formado pela Universidade Federal 

Fluminense, 2021 com ênfase na discussão de Currículo e 

graduando de Licenciatura em Geografia no Instituto Federal 

Fluminense. 



 

571 
 

Debora Alessandra de Souza 

Graduada em Psicologia. Especialização em Psicomotricidade e 

Psicopedagogia e Mestrado em Ensino das Ciências da Saúde e do 

Meio Ambiente. 

Formada em Psicodrama e Mindfulness Funcional 

Atividades: Atuação na Psicologia Clínica, Escolar e Professora 

Universitária. 

 

Douglas Pinheiro Amaranes 

Pesquisador negro, mestrando no Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR). 

Tenho pesquisado raça, quilombos e negritude, mas também, 

tenho leituras relacionadas à luta anticapacitista e relacionadas a 

construção de uma Psicologia anticapacitista, antiracista, 

antipatriacardo e que debata classes, tenho como compromisso 

contribuir para esse ideal de Psicologia. 

 

Eliete Ávila Wolff 

Psicóloga, tem mestrado em Psicologia Social e doutorado em 

Educação. É professora do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo da Universidade de Brasília. 

 

Élima Rodrigues Lima 

Maranhense nascida na Ilha de São Luís  e moradora da linda 

cidade balneária de São José de Ribamar – MA. Atualmente é 

Psicóloga Clínica e professora da disciplina de Ética e Projeto de 

Vida com ênfase no desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais para alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental, series finais do ensino fundamental e Ensino Médio. 



 

572 
 

É pós-graduanda em Psicologia Escolar e Educacional e Avaliação 

Psicológica. Estuda temas relacionados ao universo escolar, 

familiar, inclusão e habilidades socioemocionais. 

 

Ellen Cristina 

Mulher negra, cis, sem deficiência. Estudante de psicologia e 

integrante do projeto de pesquisa/extensão Perceber Sem Ver. 

Reside na zona norte do Rio de Janeiro. Luta por um mundo 

antirracista e anticapacitista e preza pelo cuidado e acolhimento 

nas parcerias profissionais e pessoais.  

 

Emilly Souza Coelho Badaró 

Psicóloga, Licenciada em Artes, Pós-graduada em Psicologia do 

Trânsito, cursando Especialização em Terapia Cognitivo 

Comportamental e Mestranda em Ensino pelo Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

Fabio A G Oliveira 

Professor de Filosofia da Educação do Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior da Universidade Federal 

Fluminense (INFES-UFF); Membro Permanente do Programa de 

Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva 

(PPGBIOS-UFF). Coordenador do Laboratório de Ética Ambiental e 

Animal (LEA-UFF). 

 

Fabio Ferreira de Jesus 

Professor. Bacharel e Licenciado em História e em Filosofia pela 

Universidade de São Paulo. Mestre em Educação pela Faculdade 



 

573 
 

de Educação da Universidade de São Paulo na área de Psicologia e 

Educação. Atualmente estuda a participação do professorado nas 

Ocupações Secundaristas de 2015/2016, atua na rede municipal 

paulistana e em cursinho popular, também é poeta e vídeo-

documentarista. 

 

Farlanni Nizete Menezes de Araújo 

Nascida no interior do Maranhão, psicóloga, apaixonada e 

totalmente entregue a psicologia escolar, encantada pelas 

experiências vivenciadas no ensino médio da escola pública, pos 

graduanda de psicologia escolar e educacional com o objetivo de 

ser facilitadora no processo de desenvolvimento Socioemocional. 

 

Fernanda Ribeiro dos Santos de Sá Brito 

Nutricionista pela UFRJ, Doutora em Saúde Pública e Mestre em 

Ciências na área de Saúde Pública - Subárea Políticas, 

planejamento, gestão e Práticas em Saúde  ambos pela 

ENSP/Fiocruz. Especialista em Promoção da Saúde e 

Desenvolvimento Social pela ENSP/Fiocruz. Professora substituta 

do Departamento de Nutrição em Saúde Pública da UNIRIO. 

 

Gabriela Rocha Nery 

Atualmente 11 anos. Eu nasci em Recife—PE, mas me mudei para 

Salvador—BA. Gosto muito de ler e de escrever. 

 

Ilana Dandara Vieira Nunes 

Mulher negra, natural da Ilha de Upaon Açu - MA. No momento 

coleciona encantamentos na linha tênue entre os desafios e as 

possibilidades da Psicologia Escolar e Educacional. Enamorada 



 

574 
 

pela Educação desde a infância por inspiração no pai professor e 

incentivos da mãe para que a menina que brincava de ser 

professora buscasse sempre mais conhecimento.  Atualmente é 

Psicóloga Escolar em uma IES e pós-graduanda em Psicologia 

Escolar e Educacional. Estuda psicanálise, temáticas relativas ao 

contexto escolar e relações étnico-raciais. Faz poesia sobre a vida 

e o sentir. 

 

Irene Guillien Demouliere 

Psicóloga (FFCH-UFBA) com segunda graduação em Letras 

Vernáculas Língua Estrangeira Francês (IL-UFBA); Pós-graduada em 

Psicopatologia Clínica (UCB-RJ). Colaboradora técnica do Grupo de 

Pesquisa e Extensão “Sankofa: pedagogias marginais e 

diversidade” (FACED-UFBA).  

 

Ivana Rivzi 

Cidadã militante contra todas as formas de autoritarismo, 

preconceito e discriminação, desde a ditadura de 1964; 

Facilitadora de Grupos de Desenvolvimento Pessoal e de 

Formação de Facilitadores de Grupos e de Desenvolvimento 

Humano e Organizacional; Consultora individual e organizacional 

para prevenção e enfrentamento dos assédios moral e sexual; 

consultora para implantação de políticas para promoção da 

equidade de gênero e raça nas organizações, numa perspectiva 

ética. Mais de 45 anos de atuação profissional. Pedagoga, Pós-

graduada em Recursos Humanos e Gestão de Pessoas; MBA em 

Gestão de Negócios, pela UFPE. 

 

  



 

575 
 

João Paulo Grava 

Professor no Ensino Médio, formado em Filosofia e Letras, mestre 

em Filosofia e doutorando pelo Programa de Pós-graduação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), 

onde pesquisa o Diálogo a partir de Gadamer e Vygotsky. 

 

Joyce Nunes 

Estudante de Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, 

compõe a  pesquisa e extensão Perceber sem Ver. Mulher , negra , 

feminista, cis, sem deficiência. Tem como propósito de vida e 

trabalho articular a psicologia às lutas políticas por um mundo 

mais justo para todes. 

 

Juliana Cabral Macedo 

Mulher cis, branca, sem deficiência, feminista. Natural de Nova 

Friburgo e residente de Niterói. Luta por um mundo 

anticapacitista, antirracista, lgbtqi+ inclusivo e pelos direitos de 

todas as mulheres. É estudante de psicologia e amante de boas 

risadas e de troca de afetos. Apaixonada e muito grata por esse 

grupo de pesquisa e extensão.  

 

Juliana Crespo Lopes 

Educadora e Psicóloga. Doutora em Desenvolvimento Humano e 

Educação. Atualmente atua enquanto pesquisadora e professora 

na Charles University, em Praga. Foi professora substituta do curso 

de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade de 

Brasília entre 2019 e 2020, permanecendo como voluntária ainda 

em 2021. 

 



 

576 
 

Juliana F. Gouvêa 

Mulher, mãe atípica, feminista, defensora da Escola Pública; 

pedagoga e professora de Letras na educação básica municipal 

carioca. Atua também na formação de professores do Curso 

Normal na rede estadual do Rio de Janeiro, onde prioriza a 

construção de uma educação libertadora, crítica, diversa e 

inclusiva. É uma mulher que escolheu ser das letras e da educação. 

 

Juntas, Vera, Sarah, Renata, Tânia, Mariane, Flavia, Gabriela, 

Francis e Gisele formamos o Projeto Escutando Famílias. Somos de 

diferentes estados do Brasil, diferentes idades, diferentes tempos 

de graduação e atuamos nas mais diversas áreas em que se insere 

a psicologia. A convite da Vera, afetamo-nos pela mesma paixão e 

comprometimento com esta proposta para atender a famílias de 

forma online durante a pandemia da COVID 19. 

 

Lennon Vasconcelos 

Licenciando em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense; 

atua como estagiário na Escola Gaylussac, no primeiro ano do 

ensino fundamental, no município de Niterói; membro do Núcleo 

de Pesquisa em Trabalho e Educação-NUPETE. 

 

Leonardo Muniz 

Pai, marido, antirracista, professor de Matemática do Instituto 

Federal Fluminense, onde atua como docente em busca de uma 

Educação crítica e libertadora. Dedica-se a pesquisar o ensino da 

Matemática e suas implicações sociais, em particular, a Educação 

Financeira nos currículos da Educação Básica.  

 



 

577 
 

Letícia Teixeira da Silva 

Graduada em Pedagogia (UFF). Pós-Graduada (Lato Sensu) em 

Cultura, Patrimônio e Educação: diálogos no Território (IFF). Pós-

Graduada (Lato Sensu) em Ensino de Artes Visuais (CEAD/UFJF). 

Atualmente está atuando como professora da Educação Infantil na 

rede municipal do Município de Itaocara, RJ. Membro do Grupo de 

Pesquisa Laboratório de Pesquisa em Infância, Imaginário e 

Subjetividades (LAPIIS). 

 

Lucas Cardoso Miquelon 

Graduando de licenciatura em Letras - Inglês/Português pela 

Universidade de São Paulo e bacharel em Letras - Inglês/Português 

também pela Universidade de São Paulo (2019), com ênfase em 

Literaturas e Dramaturgia em Língua Inglesa. Interessa-se, 

especialmente, por pesquisas na área de Estudos de Gênero e 

Sexualidade. 

 

Lucilene Cruz da Silva 

Psicóloga, pedagoga, especialista em  Psicologia Organizacional e 

do Trabalho; especialista em Educação do Campo e Agroecologia 

na Agricultura Familiar e Camponesa (Residência Agrária); 

mestranda em Engenharia Agrícola; agricultura em agroecologia 

no Assentamento Sumaré I;  Feminista lutando por equidade de 

gênero. 

 

Maíra Ferreira dos Santos  

Graduada em Direito (MACKENZIE-SP); Especialista em Direito 

Público (FDDJ-SP); Licencianda em Geografia (IGEO-UFBA), 
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Membra do Grupo de Pesquisa e Extensão “Sankofa: pedagogias 

marginais e diversidade” (FACED-UFBA). 

 

Maíra França 

Mulher branca, sem deficiência, mãe da Isabel, escrevivedora, 

psicóloga, mestra em Psicologia pela UFF, terapeuta pelo 

movimento pela pós latu sensu na Faculdade Angel Vianna, 

massoterapeuta, acupuntora e professora de massoterapia e 

práticas integrativas no curso yin.formação (curso livre de sua 

autoria). Dançarina do ventre, integrante do coletivo Viventre. 

Agbezeira no grupo Baque Mulher. Luta por uma psicologia 

antirascista, anticapacitista,  antihomofóbica e contra qualquer 

outro tipo de opressão. 

 

Marcia Alves Tassinari 

Psicóloga (CRP-05/1718). Especialista em psicologia clínica, 

Mestrado e Doutorado em Psicologia. Psicoterapeuta individual, 

de grupo, de casal e família desde 1975. Fundou o Centro de 

Psicologia da Pessoa em 1975, permanecendo ativa na instituição 

por 35 anos, realizando as funções de psicoterapeuta, plantonista 

psicológica, professora e supervisora do curso de formação e 

organizadora de eventos locais, nacionais e internacionais. 

Professora e supervisora de Estágio na Universidade Santa Úrsula. 

Professora visitante e consultora de diversos cursos de 

Especialização e de Formação em outras instituições. Atualmente 

exerce a psicologia clínica em consultório particular. Sócia 

Fundadora do Projeto Conexão Formativa. Autora de vários livros 

e artigos. 
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Márcia Fitaroni 

Mulher, mãe, antirracista, feminista, professora e pedagoga. 

Articuladora Acadêmica da Fundação Centro de Ciências e 

Educação Superior à Distância do Estado do RJ, Coordenadora do 

Curso Licenciatura em Pedagogia - FAETERJ - Itaperuna - RJ. Tem 

experiência na área de Educação.   Acredita na educação inclusiva 

e democrática. Pesquisa temas relacionados a formação docente,  

representações sociais e metodologia científica. Membro do 

Núcleo de Estudos Interseccionais em Psicologia e Educação 

(NEIPE/UFF) 

 

Marcia Moraes 

Professora Titular no Departamento de Psicologia/Universidade 

Federal Fluminense. Coordena a Pesquisa Perceber sem Ver/UFF. 

É mulher branca, cis, não deficiente, mãe de um filho de 26 anos e 

filha de uma pessoa que experimentou, por 23 anos, o intenso 

gerúndio do cegar. A deficiência chegou-lhe, portanto, em casa, na 

vida familiar. Feminista, luta com as pessoas com deficiência 

contra as opressões capacitistas, racistas, sexistas. 

 

Márcio Arthoni 

Psicólogo, docente do curso de psicologia da universidade federal 

do Ceará, coordenador do Laboratório de Estudos sobre a Finitude 

(LaFin). 

 

Margarida dos Santos Pacheco 

Docente da Universidade Federal Fluminense – INFES, Campus de 

Santo Antônio de Pádua, RJ. Pedagoga, Mestre em Educação pela 

Universidade Católica de Petrópolis-UCP. Experiência docente na 
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Educação Básica e Superior nas redes privada e pública. 

Experiência em gestão na rede pública. Membro do Grupo de 

Pesquisa Laboratório de Pesquisa em Infância, Imaginário e 

Subjetividades. 

 

Maria Cristina Rocha 

Psicóloga, supervisora de práticas clínicas, mestre em Psicologia 

Escolar e do Desenvolvimento Humano, indignada com as 

desigualdades sociais e lutando por um mundo minimamente 

justo. 

 

Maria Eduarda Oliveira Tedeschi 

Egressa do curso Técnico em Química do Instituto Federal 

Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana, amante da vida e 

vive para transformar o mundo em um lugar melhor. 

 

Maria Karuline de Sousa Lima 

Nordestina, mulher, filha, feminista, anticapitalista, antirracista, 

ativista e graduanda de Psicologia pelo Centro Universitário Santo 

Agostinho-UNIFSA. Participa da LICAC - Liga de Cultura e Análise 

do Comportamento –UESPI e da LAPJU – Liga Acadêmica de 

Psicologia Jurídica da UNINASSAU-Redenção. E extensionista do 

grupo de extensão, “Um olhar sobre a Diversidade: Discutindo 

Corpo, Sexo e Gênero no espaço universitário” do Centro 

Universitário Santo Agostinho. 

 

M. Laurinda Ribeiro de Souza 

Psicanalista, Ensaísta, Professora do Curso Psicanálise do 

Instituto Sedes Sapientiae. 
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Mariana Luciano Afonso 

Psicóloga, professora e pesquisadora. Especialista em processos 

educacionais na saúde (IEP-HSL), mestra em Psicologia (UFSCar) e 

doutora em Psicologia Social (USP). Feminista, acredita e luta por 

um mundo livre das desigualdades de gênero, classe e raça. 

 

Mariana Rocha  

Estudante do Colégio Pedro II há 11 anos. Atualmente finalizando 

o terceiro ano do ensino médio. Carioca, desenhista desde criança 

e apaixonada por aprender coisas novas. 

 

Marlos Drumond Vilalba 

Carioca, psicólogo, poeta e tradutor. Em 2009 publicou seus 

poemas na antologia “Ser poeta” com outros poetas da Zona Oeste 

do Rio. Na Argentina, participou da Feira internacional de Poesia 

de Buenos Aires em 2015 e em 2017 publicou seu primeiro livro 

“Pájaro de fuego” (Pássaro de fogo), uma edição bilíngue. 

Retornando ao Brasil, participou da primeira edição do “Fraturas 

expostas pela pandemia”. 

 

Marísia Oliveira da Silva. 
Professora Adjunto do Departamento de Psicologia, da UFPB. 

Orienta pesquisas e práticas na área da Clínica Ampliada a partir 

dos referenciais da Abordagem Centrada na Pessoa e da Educação 

Popular em Saúde. 

 

Martha Pessôa Côrtes 

Pedagoga pela Estácio, Curso de Extensão em linguagem e 

educação pela UFF. Professora do ciclo de alfabetização das redes 
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de Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. Ex-diretora do sindicato 

dos profissionais da educação na Região dos Lagos (SEPE-Lagos). 

 

Patrícia Glória Sanz de Szemere 

Psicóloga, argentina, residente em São Paulo. 

 

Paula Sassaki Coelho 

Psicóloga, doutoranda e mestre em Psicologia Social no Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), Especialista latu 

sensu em Educação do Campo e Agroecologia, uma metodologia 

para áreas de Reforma Agrária, no curso de Residência Agrária. 

Mãe, defensora do SUS, militante do setor de gênero do MST.  

 

Paulo Afonso do Prado 

Homem gay nascido e criado em uma colônia alemã no Paraná, 

racista e lgbtfóbica. Professor de Sociologia, líder sindical, 

pesquisador dos estudos sobre gênero e sexualidade. Defende a 

despatologização das identidades trans e a livre corporalidade. 

Deseja uma educação desmedicalizante e não adoeceora, livre, 

acessível, democrática e, sobretudo, não persecutória à prática 

docente. Foi um dos organizadores do primeiro volume de 

“Fraturas Expostas pela pandemia: relatos e experiências em 

educação”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Interseccionais 

em Psicologia e Educação – NEIPE/Infes-UFF/CNPq, do qual faz 

parte. 
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Raphaela Barbosa  

Carioca e apaixonada por arte. Estudante do Colégio Pedro II, 

cursando o último ano do ensino médio. 

 

Raquel Wrona 

Psicóloga, psicoterapeuta, facilitadora de grupos de 

Desenvolvimento Humano. 

 

Renata Campos Tardin 

Egressa do curso Técnico em Química do Instituto Federal 

Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana e eterna aluna da 

vida, buscando sempre compreender o valor e o sentido dela. 

 

Renata Garcia 

Psicóloga desde 1999, com pós graduação em Teoria Psicanalítica 

pela PUC COGEAE- SP, formação em Psicanálise da Criança pelo 

Instituto Sedes Sapientiae - SP, especialista em Psicologia Clínica, 

atuando em consultório há mais de 10 anos. Faz parte do projeto 

Experiência de Escuta há um ano e meio. Autora do livro-caixinha 

“Eu te Desafio”. 

 

Samara Torres Gualhano 

Estudante do Ensino Médio e futura técnica em Química. 

Apaixonada por música sertaneja e viciada em séries médicas e 

filmes dramáticos. Sonha em morar em Vitória (ES) e cursar a 

faculdade de Arquitetura.  
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Sâmela Estéfany Francisco Faria 

Mulher, filha de pedreiro e mãe dona de casa. Anticapitalista, 

antiracista, anticonservadorismo, antiditadores, 

antidiscriminadores de qualquer existência, antinegacionistas e 

antimachistas de qualquer espécie. Pedagoga, pós-graduada e 

mestre na área de ensino, formada no chão de instituições 

públicas. Defende o direito de ser, de estar e de amar. Defende a 

educação das mãos dos interesses econômicos, medicalizantes, 

patologizantes, psicologizantes,  biologizantes e das garras da 

dominância sobre o saber, o conhecimento, a cultura e a ciência. 

Pesquisadora do Núcleo de Estudos Interseccionais em Psicologia 

e Educação (NEIPE) pela CNPQ. Fez parte do grupo incrível de 

organizadores do primeiro volume de “Fraturas Expostas pela 

pandemia: relatos e experiências em educação”, desenvolvido 

pelo NEIPE/Infes-UFF. 

 

Sandra Souza  

Professora Associada do Departamento de Psicologia da UFPB. 

Ministra disciplinas na área da Psicologia Fenomenológica 

Existencial com foco na Abordagem Centrada na Pessoa. Orienta 

pesquisa e supervisiona estágio e Extensão na área Clínica e 

Plantão Psicológico. 

 

Sarah Rangel 

Mulher, cristã, técnica em Química, estudante de engenharia 

elétrica na UFJF.  Uma pessoa muito sonhadora e amante da 

Matemática e todo o seu universo.   
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Stênio Silva Câmara 

Discípulo de Cristo, psicólogo, pós-graduando em psicologia 

escolar e educacional, ludovicense, apaixonado por trabalhar com 

adolescentes e jovens, defendo o direito à educação para todos e 

os princípios cristãos da família. 

 

Tais de Moura Ariza Alpino 

Nutricionista pela UFRJ, Mestre e Doutora em Saúde Pública pela 

ENSP/ Fiocruz - Subárea “Desigualdades Sociais, Modelos de 

Desenvolvimento e Saúde, Especialista em Segurança Alimentar e 

Nutricional pela UNIRIO. Pesquisadora Colaboradora do Centro de 

Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(CEPEDES/ Fiocruz).  

 

Thaís Seltzer Goldstein 

Psicóloga (IP-USP), Mestre em Ciências Sociais (FFCH-UFBA), 

Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano (IP-

USP), Professora Adjunta da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia (FACED-UFBA), Coordenadora do 

Grupo de Pesquisa e Extensão “Sankofa: pedagogias marginais e 

diversidade” (FACED-UFBA) e membra do Fórum sobre 

Medicalização da Educação e da Sociedade.  

 

Thalles Azevedo Ladeira 

Anticapitalista, antirracista e feminista. Professor de séries iniciais 

no município de Rio das Ostras/ RJ. Mestre em Ensino pelo 

Programa de Pós- Graduação em Ensino (PPGEn) da UFF (INFES). 

Pesquisador do Núcleo de Estudos Interseccionais em Psicologia e 
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Educação (NEIPE) pela CNPq e membro do Fórum sobre 

Medicalização da Educação e da Sociedade. Foi um dos 

organizadores do primeiro volume de “Fraturas Expostas pela 

pandemia: relatos e experiências em educação”, desenvolvido 

pelo NEIPE/Infes-UFF. 

 

Thiago Gabry 

Pedagogo formado pelo Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior da Universidade Federal Fluminense (INFES-

UFF). 

 

Tiago Afonso Sentineli 

Homem, gay, de Miracema, interior do Rio de Janeiro. Professor da 

educação básica pública e privada, formado em História, 

especializado em História do Brasil, antirracista, antilgbtqfóbico, 

antimachista, alinhado às pautas ideológicas da esquerda, 

defensor da educação pública, gratuita, democrática, inclusiva, 

universal e emancipadora. Pesquisador do Núcleo de Estudos 

Interseccionais em Psicologia e Educação, com ênfase nos 

processos de formação da classe docente, atravessados pelas 

precariedades existenciais impostas pela sociedade capitalista 

neoliberal. É membro do Fórum Sobre Medicalização da Educação 

e da Sociedade - Núcleo Noroeste Fluminense - e foi um dos 

organizadores do primeiro volume de “Fraturas Expostas pela 

pandemia: Escritos e experiências em educação”. 

 

Vinícius de Oliveira Duarte 

13 anos e eu gosto muito de mexer com palavras e escrever 

poemas e músicas. Eu há um tempo vi um vídeo que listava tudo 
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que matava de A à Z, então eu quis transformar isso em algo com 

um significado mais profundo. 

 

Vitória Porto 

Mulher branca, cis e sem deficiência. É graduanda em Psicologia 

na Universidade Federal Fluminense e integrante do Perceber Sem 

Ver. Acredita na luta e no conhecimento que se dão no vínculo. 

 

Wanda Silva 

Mulher cis, negra, cega, mãe de um casal. Estudante de psicologia 

da UFF, ativista e coordenadora do Movimento Brasileiro de 

Mulheres Cegas e com Baixa Visão, pesquisadora do projeto 

Perceber Sem Ver. Anticapacitista, feminista, antirracista. Carioca 

residente de Itaboraí. 

 

Wendy Lustosa Amorim 

Mestranda em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar pela 

Universidade de Brasília/UnB. Psicóloga pela Universidade 

Federal do Delta do Parnaíba/UFDPar. Produtora de Moda. 

Teresinense crescida em Goiás. Mulher, feminista, LGBTQIA+ e 

pessoa com deficiência. Anticapitalista, anticapacitista, 

antipatriarcado e antirracista. Orgulhosamente integrante do 

Laboratório de Psicologia Escolar da Universidade de Brasília/UnB 

e membro do PSIQUED – Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Psicologia da Educação e Queixa Escolar, vinculado à Universidade 

Federal do Piauí/UFPI. 
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Yuri de Nóbrega Sales 

Psicólogo, mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza e 

doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Fui 

pesquisador visitante da Universidade de Toronto (2009/2010), 

com bolsa de estudo do Canadian Bureau for International 

Education. Sou psicoterapeuta há mais de 10 anos, com formação 

em Abordagem Centrada na Pessoa. Participei da escrita de mais 

de duas dezenas de artigos, capítulos e livros sobre Psicologia 

Clínica, Psicologia Humanista, Poesia e Educação. Recentemente, 

tornei-me pai, o que aprofundou minha verve para emulador de 

poetas inexistentes. Infelizmente, pela mesma época, tive que me 

armar de realidades para lutar contra a sanha fascista de 

destruição e aniquilamento. 
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