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Prefácio

Lições da Pandemia:
a experiência do lugar e o
lugar da experiência
Cheron Zanini Moretti1

Enquanto eu lia Lições da pandemia: movimentos sociais e lutas por direitos no Brasil e organizava algumas considerações sobre a obra para apresentar aos seus leitores e às suas leitoras, completavam-se 1.000 dias sem
sabermos quem mandou matar Marielle Franco, crime que também ceifou
a vida de Anderson Gomes, e tomávamos conhecimento da intensidade das
ameaças que as “sementes” deixadas por essa militante socialista, negra, favelada e bissexual, estão recebendo e, em alguma medida, sendo impedidas
de exercer os cargos parlamentares para os quais foram eleitas – dentro das
regras do jogo eleitoral da combalida democracia representativa brasileira.
Por esses mesmos dias, Emilly Victoria, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7
anos, foram baleadas e mortas na comunidade Santo Antônio, na Baixada
Fluminense, enquanto brincavam na porta de casa e aguardavam pela avó – a
sua cuidadora, reiterando um triste quadro da realidade da qual as crianças
pretas e periféricas do Rio de Janeiro fazem parte: em 2020, já são 22 baleadas e 8 mortas. E, a poucas semanas da morte de João Alberto Silveira Freitas, o Beto, pelas agressões físicas sofridas por parte de seguranças e omissões
de “superiores”, em uma das lojas do Carrefour, em Porto Alegre, o Estado
matou uma mulher negra, periférica, militante feminista e dos Direitos Humanos, uma Promotora Legal Popular, da Vila Cruzeiro, na capital gaúcha,
em mais uma das ações truculentas da Brigada Militar. Ela se chamava Jane
Beatriz Machado da Silva e tinha 60 anos. Contra o racismo estrutural, muitas vozes se levantaram para dizer que #vidaspretasimportam e a consigna
antirracista tem denunciado que não é suficiente “não ser racista” em um país
que mantém sórdidas relações entre colonialismo, patriarcado e capitalismo.
1 PPGEdu Unisc.
9

Prefácio

Ainda nessa semana, sem muito alarde, a água passou a ser uma
mercadoria cotada em Wall Street, assim como o petróleo, o ouro, a soja e
outros commodities. E seu valor de referência é de U$ 486,53 por 1.233
metros cúbicos, sendo parametrizado pela escassez desse bem comum na
potência imperialista do Norte, os EUA, que, junto com a China, são os
responsáveis pela maior parte do seu consumo. É importante mencionar
que parte significativa de sua utilização está direcionada para a indústria de
transformação e da exploração do setor primário, e não propriamente para
o consumo da população para as atividades produtivas familiares e agroecológicas, ou outras atividades de mantença da vida da maioria das pessoas.
Conforme dados das Nações Unidas, atualmente, dois milhões de pessoas
vivem em países com sérios problemas de abastecimento e distribuição
desse bem essencial. Para piorar a situação, estima-se que dois terços da
população mundial devem experienciar a falta de água e sofrer com a desterritorialização provocada pela sua escassez2. Lembrei-me imediatamente
da resistência indígena e popular de Cochabamba contra a privatização da
água, no início dos anos 2000. As manifestações massivas ficaram conhecidas mundialmente como “A Guerra da Água”. E foram elas que impediram
não apenas a privatização da empresa estatal para uma transnacional, como
também a venda de seus aquíferos. Naquele contexto, a novidade política
se encontrava na capacidade de auto-organização massiva do campo e da
cidade em defesa de um bem comum. Não podemos deixar de mencionar
que o setor da saúde foi um dos mais atingidos pelas medidas neoliberais,
e que as empresas privadas entraram no mercado financeiro buscando maximizar os seus lucros. Para tanto, a perspectiva “curativa” prevalece àquela
compreensão de promoção da saúde e direito humano. As mudanças climáticas, a crise alimentar, a crise hídrica, o racismo ambiental, o avanço
das transnacionais sobre os territórios e seus recursos e a “financeirização
da vida” são partes importantes da realidade do sul global.
No momento em que enfrentamos uma crise sanitária de escala sem
precedentes, o conservadorismo, o negacionismo e o autoritarismo dificultam o trabalho de cientistas em encontrar alternativas para uma saída que
2 Recomendo a matéria jornalística publicada pelo El País em 09 de dezembro de 2020.
Disponível em: https://www.pagina12.com.ar/310683-el-agua-comenzo-a-cotizar-en-elmercado-de-futuros-de-wall-s. Acesso em: 10 dez. 2020.
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garanta o bem-estar e promova a saúde de todos/as. Criou-se uma polarização entre as urgências da economia e as da saúde, de modo a confundir e
iludir boa parte da população sobre a gravidade e a profundidade do atual
estágio civilizacional. Em boa medida, difundiu-se que a pandemia seria
a causadora da crise econômica, quando, na verdade, a crise do capital
se escondia por detrás da pandemia, buscando se reorganizar. De acordo
Rosa Maria Marques3 e Marcelo Depieri4 (no prelo, s.p.)5: “no plano dos
estados nacionais, a paralisação parcial ou total das atividades (não considerando as essenciais), atuou (atua) como um segundo choque, destruindo
empregos e renda, desfazendo os laços contínuos de que se vale o mercado,
nas relações entre empresas, sistema financeiro e famílias” – isso porque
a pandemia, ao exigir a “paralisação das atividades”, acabou afetando o
mundo inteiro, afinal, o capitalismo é mundial! Preocupados com a desestruturação econômica em suas dimensões globais e a generalização da tragédia humana e ambiental (MARQUES; DEPIERI, no prelo, s.p.), e com
a consequente desestabilização da coesão social e das formas de dominação
desse sistema-mundo, os governos não viram (não veem) contradição em
tornar o Estado mais presente nas políticas para que se mantenha o ordenamento neoliberal e todo o seu aparato de coerção. Por isso, o objetivo do
Estado deve ser o de “restringir sua participação naquilo que é de interesse
direto das classes dominantes e conformar uma nova política social, focada
nos setores mais pobres da população” (MARQUES; DEPIERI, no prelo,
s.p.), ainda que isso não implique abandonar os interesses daqueles que ele
representa. A explicação de Marques e Depieri me fez recordar a ideia de
Josué de Castro (1983)6 quanto à organização da sociedade brasileira em
princípios dos anos 1950. Para ele, a mesma estava dividida entre os que
não comem e os que não dormem, e esses últimos não dormem porque
têm medo da revolta dos que têm fome. Assim atua o neoliberalismo sobre
3 Professora titular do Departamento de Economia e do PEPG da PUCSP. Ex-presidente
da Sociedade Brasileira de Economia Política.
4 Professor titular de Economia da Universidade Paulista (Unip).
5 MARQUES, R. M.; DIPIERI, M. A crise econômica da Covid-19 e o mundo pós pandemia. In: ROSSINI, G. A. (org.). Covid-19: aspectos sociais, econômicos e territoriais.
São Paulo: Editora EdUFABC, 2021 (no prelo).
6 CASTRO, J. D. Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço. 10. ed. Rio de
Janeiro: Antares, 1983.
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o Estado, limitando ou ampliando a sua intervenção na medida em que
se garanta funcionamento do sistema sem a revolta dos “sem” (teto, terra,
comida, água, creche, trabalho, saúde, escola, cultura... sem justiça social).
Enquanto o Brasil apresenta um número de 178.159 mortos e
6.674.999 casos de infecções pela COVID-19, em dezembro de 2020 – e
os números continuam crescendo significativamente –, o Estado e o Governo não atendem às necessidades daqueles/as que mais dependem das
políticas sociais, deixando-os abandonados à própria sorte. Insistem na
guerra ideológica, na disseminação de ódios, na orientação econômica ultraliberal, e apostam na desinformação como arma na arena política. Suspendem o auxílio emergencial, desestruturam o sistema de saúde pública
e o sistema de educação pública, não realizam testes em massa, descredibilizam os Institutos de Pesquisas e não apresentam um plano efetivo para
imunização da população contra o novo coronavírus e tampouco um plano com políticas redistributivas, de assistência e renda. Em suma, o Estado
e o Governo brasileiro ignoram uma regra básica do neoliberalismo, que é
a de oferecer o mínimo à população.
Lição 1: a pandemia não é responsável pela crise econômica, mas é
reveladora das entranhas do capitalismo em crise. O capitalismo não tem
limites e opera com a lógica da morte e não da vida, da desumanização e
não da humanização, da desigualdade e injustiça e não da igualdade e da
justiça; atua na lógica da dominação e não da libertação.
Lição 2: não se trata apenas de uma única crise (sanitária, para
alguns; econômica, para outros), mas de uma convergência de crises (ambiental e climática, alimentar, econômica, de representação política, social), que demonstra nitidamente que precisamos construir outro curso
civilizacional que corresponda às necessidades de 99% do mundo; mais
do que nunca, precisamos “puxar o freio de emergência”, legado das lutas
sociais populares.
Lição 3: a pandemia explicitou a farsa do mito civilizacional; mostrou-nos a atualidade e a força do patriarcado, do racismo, do ódio de
classe a serviço dos interesses individuais, privados e de mercado contra os
interesses coletivos, comunitários, públicos e do bem comum. A violência
segue orientando a “civilização contra a barbárie”.
No entanto, e apesar do pessimismo presente nas três lições apresentadas até aqui, ao ler Lições da pandemia: movimentos sociais e lu12
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tas por direitos no Brasil, duas ideias não saíam dos meus pensamentos
(tanto teóricos quanto epistêmicos): a experiência tem um lugar, e no
lugar tem uma experiência.
Lições 4 e 5: no lugar há diferentes experiências que, no contexto
de pandemia, significaram a intensificação da exploração e da dominação
e explicitaram a centralidade do trabalho de cuidados e de reprodução
social e sua relação direta na reprodução societal; no lugar, vimos com
maior intensidade o cinismo da meritocracia das políticas que desmontam
o sistema educacional escolarizado no Brasil; mas no lugar é onde acontece
o poder popular, onde emergem experiências comunitárias, auto-organizadas e solidárias, a partir de coletivos de trabalhadores/as precarizados e
desempregados/as, de mulheres e de jovens das periferias, da agricultura
familiar e camponesa, das escolas públicas, de professores/as em luta. Assim, contrariam a lógica da divisão para a “conquista”, como diria Freire
(1987)7. A experiência (vivida, sentida, refletida e transformada) pode ser
encontrada nos mais de 500 anos de resistência à invasão colonial, nas heranças ancestrais, nas memórias de sujeitos coletivos em luta. A experiência
modificada tem um lugar importante na superação das situações-limite.
Assim, esta obra foi me apontando tanto para a perspectiva sobre
história de Walter Benjamin quanto para a perspectiva de experiência de
E.P. Thompson (1981)8, além da perspectiva de lugar de Milton Santos
(2014)9. Todas elas convergem para a tarefa de “organizar o pessimismo”
(BENJAMIN, 2009)10 para desde já construirmos outra sociedade: escovando a história à contrapelo, identificando a experiência que importa e
fazendo do lugar a transformação.
Este livro está organizado em quatro partes, a saber: Educação Pública em tempos de desassossego; Vidas Negras Importam; Novas questões e novos
desafios às lutas por direitos; e Lições da pandemia: resistir é preciso. Mestrandos/as/es, doutorandos/as/es e professoras do PPGEdu/UERJ/FFP
7 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
8 THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao
pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
9 SANTOS, M. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2014.
10 BENJAMIN, W. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, 2009.
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reúnem essas categorias em um todo orgânico e, obviamente, apresentam
muitas outras “lições”. O “freio de emergência” está presente em cada um
dos artigos: defendem a educação como um direito, denunciam as desigualdades, identificam desafios e se apoiam nas experiências dos/das “esfarrapados/as do mundo”. Neles, escutamos as vozes do lugar, da experiência,
de homens e mulheres trabalhadores/as, crianças e jovens, pretos e pretas
das periferias, ou seja, dos/das que pertencem aos 99%, portanto – e, de
um modo geral, entendem que os movimentos sociais educam na luta (por
direitos, dignidade, soberania e autodeterminação... pela libertação), que
seus saberes são necessários para o bem viver e que o poder-saber local tem
papel importante, pois os impactos das convergências dessas crises são de
longa duração. Os/as autores/as estão conscientes da magnitude da crise,
mas também da potência que reside na atividade coletiva.
Esta obra representa a apreensão da história em ato, e as vozes e as escutas acontecem no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação
na disciplina “Educação e Movimentos Sociais”, coordenado pelas professoras Maria Tereza Goudard Tavares e Rosa de Araújo Carvalho. Agradeço
a elas pela possibilidade de realizar essa leitura e o exercício de pensar o
tempo presente. Recomendo a leitura atenta de cada denúncia e de cada
anúncio presentes nos textos, para que as lições da pandemia também sejam escovadas à contrapelo, como (re)existência.
Santa Cruz do Sul, 10 de dezembro.
Dia Internacional dos Direitos Humanos.
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À Guisa de Apresentação
O futuro não nos faz. Nós é que nos refazemos na luta para fazê-lo.

(Paulo Freire)

A complexidade do contexto atual é um parâmetro aos desafios de
escrita da apresentação deste e-book, realizada num cenário no qual o
avanço destruidor da COVID-19 no Brasil já nos referenciam como o 2º
país no ranking da Organização Mundial da Saúde (OMS) em número
de mortes, atingindo a marca de mais de 170.000 óbitos em novembro
de 2020. Diante dessa catástrofe anunciada ao vivo e a cores pelos veículos
de comunicação de massa, faz-se necessário e urgente pensar, arguir esse
“estado de exceção” (BENJAMIN, 2013)1 no qual, como um pesadelo,
vivemos todas e todos. Instaura-se outro tempo, um tempo de incertezas
frente à complexa crise na qual estamos enredados: uma crise da própria
medicina (os debates em torno de como tratar da pandemia em si), uma
crise econômica (que afeta todo o sistema produtivo e cujos impactos não
sabemos antever) e uma crise humanitária, que atinge nossas condições
pessoais e mentais. Os impactos subjetivos da maneira como cada um/
uma está vivendo esse período de distanciamento social não podem ser
subestimados – principalmente no que diz respeito às mulheres, visto que
os dados já indicam um aumento da violência doméstica durante esses
tempos de isolamento social.
Portanto, do ponto de vista de nosso trabalho, como professoras e
professores que somos, é fundamental registrar que uma das maiores lições
que temos aprendido na pandemia do novo coronavírus tem sido o (auto)
cuidado como matéria prima do vínculo com o Outro. Chegar ao Outro, manter contato, produzir agenciamentos solidários, que, além de gerar
afetos e potência de vida, possam dar consequência política e pedagógica
aos princípios que tornam a vida um valor a ser preservado por todos e
todas. Nesse trilhar, questionamos a obviedade com que a vida possa ser
1 BENJAMIN, W. O anjo da história. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
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Apresentação

entendida, pois o contexto pandêmico explicita quem são os maiores atingidos – aqueles e aquelas que têm, há muito tempo, condições precárias
para acessar os bens socialmente produzidos, com a própria possibilidade
da existência perversamente atingida. Isso indica a urgência em problematizar, estudar, indicar mudanças nas categorias e estruturas que produzem
essa forma assimétrica, que preserva, valoriza e explora o viver de modo tão
distinto, inclusive negando-o para alguns.
Olhar, pensar, entender os significados dados à vida, portanto, requer reconhecê-la para além do entendimento biológico, de organismo
vivo, pois cada um/a de nós está inserido/a em uma dinâmica e intensa
rede de relações sociais. A vida, então, não pode ser compreendida como
algo “natural”, mas fruto do conjunto das interações e disputas, como o
resultado da produção coletiva e do con-viver em sociedade.
Nessa perspectiva, apresentamos com alegria o e-book Lições da pandemia: movimentos sociais e lutas por direitos no Brasil, produzido a partir da
disciplina Educação e Movimentos Sociais, ministrada às sextas-feiras pela
manhã, no período de 13 de março a 31 de julho de 2020, no Programa
de Pós-Graduação em Educação: Processos Formativos e Desigualdades
Sociais (PPGEdu/UERJ/FFP). É fundamental informar aos possíveis leitores/as de nosso e-book que, infelizmente, por conta da pandemia da COVID-19, só tivemos um encontro presencial com o grupo de estudantes
inscritos na disciplina: o encontro do dia 13/03/2020, no qual discutimos
o programa do curso, nossas referências e metodologias, além de ouvir
os/as pós-graduandos/as quanto às suas pesquisas/interesses na disciplina.
Posteriormente, os demais encontros foram realizados de forma síncrona,
por meio de uma plataforma virtual que possibilitou a participação de todas e todos, bem como o estudo e o aprofundamento de alguns dos textos e
livros pensados no programa do curso – dentre eles, o livro A cruel pedagogia do vírus, de Boaventura de Sousa Santos (2020)2, que foi o dispositivo
inspirador da proposta do presente e-book.
A princípio, esses encontros virtuais surgiram como possibilidade de
apoio mútuo, no susto provocado pela necessidade de isolamento social.
Assim, surgiram com o objetivo de manutenção do vínculo em um semestre mal iniciado – vínculo esse não somente entre os estudantes e as pro2 SANTOS, B. S. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020.
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fessoras, mas entre os próprios pós-graduandos e pós-graduandas, pois a
maioria era oriundo/a da turma de mestrado que iniciava processo formativo no PPGEdu-PFDS, contando com veteranos do mestrado e do doutorado, integrando estudantes de outras instituições (os quais são chamados
de “especiais”) e alguns ouvintes. Identificamos que esse formato foi fundamental para muitos/as, pois o afastamento das atividades diárias e a não
manutenção do planejamento causou desconforto e insegurança – o que
nos fez fortalecer uma rede de apoio. Como nossos encontros abriam com
uma rodada de informes e, em seguida, nos aproximávamos das discussões
previstas pela disciplina, aos poucos fomos discutindo a possibilidade de
validação acadêmica do realizado, o que possibilitou aproximar os projetos desses pós-graduandos/as e colocá-los em diálogo com os movimentos
sociais e com a educação em geral. E esse movimento foi tão revelador da
potência do viver, do estudar junto, do afirmar a educação como direito,
que finalizamos esse ciclo com a ideia de uma publicação coletiva.
Assim, o e-book foi estruturado em um conjunto de 16 artigos, subdivididos em quatro seções, sendo a primeira denominada Educação pública em tempos de desassossego, a segunda Vidas Negras Importam, a terceira
Novas questões e novos desafios às lutas por direitos e, por último, Lições da
pandemia: resistir é preciso. Nessa última seção, contamos com um artigo
do Professor Doutor Tiago Zanquêta de Souza, professor do Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade de Uberaba (UNIUBE) e
pesquisador do GT de Educação Popular da Anped. O conjunto de artigos
aqui reunidos representa um esforço dialógico e esperançoso de mestrandes, doutorandes e professoras do PPGEdu/UERJ/FFP de dias melhores
por vir, dando visibilidade às lutas e reflexões implicadas na defesa de uma
escola pública laica, democrática e acolhedora para todos e todas.
O e-book é constituído também por um prefácio escrito pela Professora Doutora Cheron Zanini Moretti, do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) e do GT
de Educação Popular da Anped, contando também com posfácio escrito
pela Professora Doutora Marcia Soares de Alvarenga, da UERJ/FFP, integrante do Programa de Pós-Graduação Processos Formativos e Desigualdades Sociais e vice-coordenadora do GT de Educação de Pessoas Jovens
e Adultas da Anped. Incorporar contribuições de quem não participou
diretamente da disciplina expressa o cuidado de um Programa que se
17
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constitui de vozes polifônicas, em potentes redes dialógicas – internas e
externas –, pois as diferenças e desigualdades sociais indicam uma atuação coletiva, na qual a defesa da vida e da educação como direito convoca
ao debate público e ao envolvimento de todes, como recomendam Masschelein e Simons (2014)3.
Como professoras da turma de Educação e Movimentos Sociais e
organizadoras do e-book, só podemos agradecer a cada um/uma dos/das
autores/as e demais professores/as convidados/as que aceitaram o convite,
e, de forma entusiasmada, produziram os seus artigos. Para encerrar essa
breve apresentação, convidamos a todes à leitura de nosso e-book, cuja materialidade é fruto de pequenos gestos pedagógicos, como a amizade, a confiança, o cuidado responsivo com o(s) Outro(s), incluindo, nesses outro(s),
os/as autores/as que atravessaram esse percurso, como Angela Alonso, Alberto Melucci, Gaudêncio Frigotto, Miguel Arroyo, Bell Hooks, Judith
Butler, Boaventura de Sousa Santos, Paulo Freire, dentre outros/as. Uma
das lições da pandemia – que o movimento da produção coletiva do e-book
ajudou a fortalecer – foi um afeto político de solidariedade e de amorosidade entre nós, o que significa ânimo para a continuidade das pesquisas
que partam dos desafios do contexto social, em prol da vida digna de todes
e de qualquer um/a.
Que o e-book Lições da pandemia: movimentos sociais e lutas por direitos no Brasil seja um pretexto para um texto/contexto maior: a vida como
uma responsabilidade coletiva. E ninguém pode largar a mão de ninguém!

Maria Tereza Goudard Tavares
(UERJ/FFP/PPGEdu)

				

Rosa Malena de Araújo Carvalho
(UFF/ FEF/PPGEdu)
Organizadoras
Primavera de 2020
3 MASSCHELEIN, J.; SIMONS, M. Em defesa da escola – uma questão pública. 2. ed.
Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
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Educação
Pública
em Tempos de

Desassossego

Tempos Despidos:
diálogos necessários
Maria Beatriz Lugão Rios1

Resumo: O presente artigo é um exercício de reflexão sobre o direito
à educação, movimentos sociais, e perspectivas dentro da “nova normalidade”. Tem no conto A roupa nova do imperador (1837), de Hans
Christian Andersen, um motivador para a análise das questões vivenciadas pela educação em tempos de pandemia, bem como para observações acerca de sujeitos políticos coletivos envolvidos na construção
dos movimentos sociais, suas pautas e suas ações. O texto apresenta um
diálogo com autores que abordam os diversos aspectos da pandemia,
dos movimentos sociais e das lutas por educação. São trazidos para esse
exercício Boaventura de Souza Santos e as lições apontadas por ele no
livro A cruel pedagogia do vírus; Angela Alonso e Judith Buttler, para um
olhar sobre a natureza dos movimentos sociais; e Miguel Arroyo, nas
observações da pedagogia das ações concretas. O texto dialoga, também,
com vivências na escola pública e nas lutas sociais, e busca desvendar a
natureza dos problemas da educação como direito e o olhar dos diversos
sujeitos políticos coletivos.
Palavras-Chave: direito à educação; pandemia; movimentos sociais.

Introdução
E assim o imperador saiu andando majestosamente na procissão, debaixo do esplêndido dossel. As pessoas nas ruas ou
nas janelas gritavam coisas como ‘Essa roupa nova é maravilhosa!’, ‘Como ele está magnífico!’, ‘Que elegância!’. Pode
1 Doutoranda na Faculdade de Formação de Professores-FFP/UERJ. E-mail: beatrizlugao@bol.com.br.
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imaginar? Ninguém ousava admitir que não conseguia ver
roupa alguma. Isso significaria que essa pessoa era idiota, ou
que não servia para seu posto. Na verdade, nenhum dos deslumbrantes trajes do imperador jamais havia sido tão elogiado. Então, num momento de silêncio, ouviu-se uma voz de
criança, intrigada: -Ele não está vestindo nada! -Sshh! – disse
o pai da criança. – Essas crianças falam cada bobagem! Mas
um sussurro espalhou-se pela multidão. ‘Uma criança ali disse
que o imperador está nu’, ‘O imperador está nu!’ Logo todos
murmuravam: -Ele está nu! Finalmente, o próprio imperador
achou que eles poderiam estar certos. Mas aí pensou. ‘Se eu
parar agora, vou estragar a procissão e isso não pode acontecer’. Então ele continuou caminhando, mais altivamente
que antes. Quanto aos cortesãos, continuaram carregando a
cauda do manto que não existia. (ANDERSEN, 1997, n. p).

O conto do dinamarquês Hans Christian Andersen, A roupa nova do
imperador, publicado em 1837, atravessou o tempo e o espaço, mostrando-se atual como nunca. Ao apontar que o imperador estava nu, a criança
mostra-se desprendida de dogmas, interesses fisiológicos, ou qualquer tipo
de coação. A constatação pública da nudez, no entanto, não modificou o
andar do imperador, que continuou a caminhar com mais altivez do que
antes. Do mesmo modo, os cortesãos continuaram no fingimento de sustentar uma cauda que não existia.
O olhar atento da criança foi um primeiro passo para a apropriação
da realidade. Sua desinibição ao anunciar o que viu, mesmo sendo contrário ao olhar determinado oficialmente, foi um segundo passo e reverberou
em outros olhos. No entanto, os dois passos mostraram-se insuficientes
para mudar o comportamento da coletividade. O desafio posto pelo conto
é recriado pelo tempo da pandemia do COVID-19.
O “novo normal”, que habita nossos pesadelos e ansiedades, desnuda, de forma gritante, as desigualdades produzidas pela roda do sistema
capitalista. As disparidades no acesso ao emprego, à saúde, à educação, à
moradia, ao saneamento básico e à mobilidade urbana são enfaticamente
evidenciadas em todo o globo e apontam diretamente para as necessidades
de transformação do mundo em que vivemos, a fim de que este seja sustentável em todos os sentidos: da preservação da natureza à preservação do
direito à vida humana e de todas as espécies.
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São três os passos desse exercício de diálogo sobre a realidade e os
direitos, em especial o direito à educação, nesses tempos despidos. O primeiro é olhar para a natureza do problema: a educação como direito em
tempos de pandemia. O diálogo com Boaventura de Souza Santos, por
meio do livro A cruel pedagogia do vírus (2020), se faz com a retomada
do contexto histórico da inserção da educação como direito humano no
pós-guerra e seu desenvolvimento em tempos de hegemonia neoliberal. É
a natureza da roupa do imperador, ou seja, a transparência, que evidencia
o engodo. O segundo, a anunciação dessa natureza, por meio da leitura
dos movimentos sociais e de suas pautas, quando é declarada a nudez do
imperador e sua roupa inexistente, se faz em um movimento de análise no
diálogo com Angela Alonso e Judith Buttler. E, por fim, o terceiro é uma
visita à pedagogia dos movimentos sociais, no diálogo com Miguel Arroyo,
entendendo como as constatações e olhares se transformam em ações potentes de mudanças sociais e como constroem sua pedagogia.

A Educação como direito em tempo de pandemia
Entramos no século XXI longe de sermos uma sociedade global que
garanta os direitos consolidados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pela ONU há 72 anos, em 10 de dezembro de 1948.
O novo desenho da correlação de forças entre potências econômicas e o
abalo social que emergiram da barbárie da Segunda Guerra Mundial são os
fundamentos para a pactuação da diretiva de fortalecimento dos direitos
humanos. A educação escolarizada, incluída na lista dos direitos, garantiria
a inclusão social por meio da apropriação dos códigos do mundo do trabalho e da sociedade.
No entanto, o avanço da socialização dos direitos deu-se em meio
às disputas por hegemonia política/econômica/cultural, e o grau de seu alcance dependeu da correlação de forças dos blocos econômicos internacionais, do processo de industrialização e do grau de organização dos sujeitos
políticos em cada país.
Ao mesmo tempo em que se declaravam os direitos humanos numa
coalizão internacional, os setores liberais e seu ideário reorganizavam-se, projetando políticas econômicas e sociais, e avançavam na conquista da hege23
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monia do pensamento construído pelas adesões político-institucionais aos
princípios ditados pela “franco-maçonaria neoliberal”. Esse termo, cunhado
por Perry Anderson em seu Balanço do neoliberalismo (1995, p. 9), define o
encontro em Mont-Pèlerin, na Suíça, no final dos anos 40, no qual opositores do Estado de Bem-Estar europeu no pós-guerra, e também opositores do
New Deal norte-americano traçaram as bases de outro projeto de capitalismo, “duro e livre de regras para o futuro”. Na América Latina, o Chile vive
a primeira experiência sob a forma de ditadura, comandada pelo General
Augusto Pinochet. No mundo, a agenda neoliberal tornou-se hegemônica, e
inaugura, no século XXI, um ciclo de crises de caráter global.
Para Boaventura de Souza Santos (2020), os tempos neoliberais são
tempos vividos em permanente crise. A cartilha de ajustes dos gastos, do
estado mínimo, de austeridade fiscal, é basilar na política de quase todo o
globo. As crises econômicas, sociais e humanitárias se transformam perigosamente na normalidade de nossos tempos. A atual crise causada pela
pandemia não se contrapõe à situação de normalidade, pois “Desde a década de 1980 – à medida que o neoliberalismo se foi impondo como a
versão dominante do capitalismo e este foi sujeitando mais e mais à lógica
do setor financeiro –, o mundo tem vivido em permanente estado de crise”
(SANTOS, 2020, p. 5).
A crise permanente, além de ter entre os seus objetivos legitimar a
escandalosa concentração de riqueza, transforma-se na causa para justificar
políticas de ajustes fiscais, tetos de gastos e cortes nas políticas sociais –
atingindo, dessa maneira, a educação.
Esta versão do capitalismo sujeitou todas as áreas sociais –
sobretudo saúde, educação e segurança social – ao modelo de
negócio do capital, ou seja, a áreas de investimento privado
que devem ser geridas de modo a gerar o máximo lucro para
os investidores. Este modelo põe de lado qualquer lógica de
serviço público, e com isso ignora os princípios de cidadania
e os direitos humanos. Deixa para o Estado apenas as áreas
residuais ou para clientelas pouco solventes (muitas vezes, a
maioria da população) as áreas que não geram lucro (SANTOS, 2020, p. 24).

No Brasil, a correlação de forças sociais inscreveu na Constituição
de 1988 a educação como direito de todos e dever do Estado. Contudo,
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paradoxalmente, o cumprimento da carta constitucional deu-se em meio
ao crescimento da hegemonia neoliberal no país, cuja pauta era o estado
mínimo, reformas estruturais, retirada de direitos trabalhistas e reformas
na educação superior e na escola básica. Assim, cada avanço nas reformas
neoliberais e na precarização dos serviços públicos representava uma derrota para os setores sociais contra-hegemônicos.
O caráter dual da educação e do sistema escolar aprofundava-se
na medida em que avançava a hegemonia neoliberal. A escola básica
pública, que atenderia a maioria da população, formadora para o trabalho simples, seria garantida pelo Estado, e com ares de terminalidade.
O ensino superior, formador para o trabalho complexo, abriu-se a uma
expansão do setor privado, e o acesso passou a se dar pelo investimento familiar com vistas a uma ascensão social. Desse modo, o direito à
educação reduziu-se cada vez mais aos limites da divisão de classes na
sociedade. A oferta da escola básica inscreve-se nos limites estreitos da
política neoliberal que deixa de lado os serviços públicos e, segundo
Santos (2020, p. 24), “com isso ignora os princípios de cidadania e os
direitos humanos”.
Nessa pandemia, vivemos mais um momento dessa crise permanente, como afirma Boaventura de Souza Santos, e assistimos, atordoados, ao
colapso dos serviços públicos brasileiros, marcadamente saúde e educação.
Após longos meses de suspensão das aulas, a movimentação de discussão
de protocolos de retorno para a modalidade presencial desnuda o resultado do embate entre o que foi construído para a educação na correlação de
forças do pós-guerra no Brasil.
A escola básica, subordinada ao projeto de formação para o trabalho
simples, funcional ao desenvolvimento capitalista sob a hegemonia neoliberal, encontra as razões de sua “crise” em sua própria natureza.
No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Contínua (PNAD) do ano de 2019, publicados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) expõem que
Apesar da proporção de pessoas de 25 anos ou mais com
ensino médio completo ter crescido no país, passando de
45,0% em 2016 para 47,4% em 2018 e 48,8% em 2019,
mais da metade (51,2% ou 69,5 milhões) dos adultos não
concluíram essa etapa educacional [...] Entre as pessoas de
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cor branca, 57,0% tinham concluído esse nível no país, enquanto essa proporção foi de 41,8% entre pretos ou pardos.
[...] a taxa de analfabetismo está em 6,6%, o que corresponde a 11 milhões de pessoas, sendo que mais da metade
(56,2% ou 6,2 milhões) vive na região Nordeste. Para pretos e pardos, a taxa é 5,3 p.p. maior do que para brancos
(8,9% e 3,6%)2. (IBGE, 2019).

Na divisão de oferta da educação, o PNAD demonstra ainda que
o ensino superior está privatizado, já que as instituições privadas foram
responsáveis por 73,7% do atendimento aos estudantes de graduação e
74,3% aos alunos da pós-graduação. A escola básica pública não foi universalizada e sua oferta se dá de forma ainda diferenciada no território
nacional. Também o acesso por origem de classe e etnia demonstra uma
dinâmica inserida na lógica de exclusão e de aprofundamento das desigualdades sociais nas políticas hegemônicas.
No estado do Rio de Janeiro, segundo dados do INEP apresentados
pelo Mapa da Desigualdade 2020, o problema de ofertas de vagas nas escolas públicas ainda persiste, e não é garantido o acesso universal.
É falso afirmar que a oferta de vagas em escolas públicas
está garantida. Turmas lotadas equivalem a déficit de vagas,
podendo ser um dos fatores que geram evasão escolar [...]
percentual de turmas com mais de 35 estudantes em escolas
públicas: Brasil – 22,1%, rede estadual: 11,1% e redes municipais: 5,1%. (INEP, 2018, p. 37).

O problema do acesso e da permanência parece ser o normal do sistema público escolar brasileiro. Problemas ainda não solucionados após mais
de duas décadas da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
promulgada em 1996, e da política de financiamento através do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério –
FUNDEF, e, posteriormente, do FUNDEB, que inclui a educação infantil
e o ensino médio. O Brasil segue tendo um percentual grande de analfabetos, de abandono e de evasão escolar.
2 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/
2013-agencia-de-noticias/releases/28285-pnad-educacao-2019-mais-da-metade-das-pessoas-de-25-anos-ou-mais-nao-completaram-o-ensino-medio. Acesso em: 18 ago. 2020.
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Na escola básica, em tempos de discussão de protocolos de retorno
para o ensino presencial, desnuda-se o que sempre esteve presente: a insuficiência de investimentos e políticas educacionais nas redes públicas,
que constituíssem uma educação escolarizada e capaz de garantir, de forma ampla e equânime, a apropriação dos códigos culturais e científicos
que regem a sociedade moderna. A dinâmica do sistema escolar, quer
pela sua natureza dual, quer pelas políticas públicas neoliberais, continua
produzindo e reproduzindo a exclusão social determinada pela desigualdade do acesso ao saber.
Resultam desse processo as condições materiais e estruturais de
grande parte das escolas, tais como a falta de janelas, quadras, bibliotecas,
professores, inspetores, água encanada, redes de esgoto, banheiros, pias e
lavatórios, refeitórios, além de salas de aulas superlotadas e creches sem
adaptações dos espaços de vivência infantil. E, apesar da qualificação dos
professores, que em sua maioria tem formação em nível superior e foram
aprovados em concursos públicos, e de seu esforço cotidiano, a escola básica continua sofrendo com índices alarmantes de evasão e de repetência,
resultantes de uma dinâmica social que impõe dificuldades de toda natureza a grande parte dos estudantes.
Os tempos de pandemia evidenciam, ainda, a exclusão digital na
sociedade e na educação. A utilização da Educação a Distância – EAD,
ou ensino remoto, como forma de manutenção do vínculo com os estudantes, se dá em todos os níveis do ensino e aponta problemas de duas
naturezas, mas que se somam no aprofundamento das desigualdades. O
primeiro problema refere-se ao acesso à internet, que é precário ou mesmo inexistente para grande parte dos alunos. A disponibilidade de computadores, tablets ou notebooks com acesso à rede, ou mesmo telefones
celulares com grande memória e pacotes de dados móveis, não é uma
realidade para a maioria das famílias dos estudantes. O baixo índice de
acesso às atividades remotas evidencia um alarmante índice de evasão,
acentuando a exclusão e a desigualdade educacional. O segundo problema nos remete às parcerias público-privadas, utilizadas para as atividades remotas, feitas no calor da pressão pública para respostas imediatas.
Plataformas de gigantes, como o Google Classroom, foram utilizadas pelo
Estado do Rio de Janeiro, bem como canais de televisão privados, ace27
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lerando um processo de conversão do ensino pós-pandemia, de forma a
suprir, com economia de gastos, a falta de professores.
Entre as lições apresentadas por Santos (2020, p. 22), “O tempo político e mediático condiciona o modo como a sociedade contemporânea se
apercebe dos riscos que corre” e isso aponta um perigo que pode ser fatal.
“As crises graves e agudas, cuja letalidade é muito significativa e muito rápida, mobilizam os media e os poderes políticos, elevam a que sejam tomadas
medidas que, no melhor dos casos, resolvem as consequências da crise, mas
não afectam as suas causas” (SANTOS, 2020, p. 22).
As discussões dos protocolos de segurança para o retorno das aulas
presenciais transmutam-se em discursos retóricos que valseiam de acordo
com a opinião pública e as ações cada vez mais condicionadas às pressões
dos interesses dos grupos econômicos. Continuamos carregando o manto
invisível da roupa do imperador. Impossível viabilizar a modificação imediata dessas redes sem investimento em estrutura e pessoal. A segurança
necessária à preservação da vida da comunidade escolar e seus familiares
fica subjugada aos interesses econômicos e à herança de uma escola projetada nos moldes neoliberais.

Movimentos Sociais em tempos de pandemia
Angela Alonso (2009), em seu artigo sobre teoria dos movimentos
sociais, faz um resgate das principais teorias acerca dos movimentos surgidos nos anos 70 e as reformulações que estes sofreram diante de críticas e
mudanças empíricas que ocorreram em momentos posteriores. Seu texto
inicia com uma breve análise do momento político pós-eleição de Barack Obama nos EUA em 2008, que parece encerrar um ciclo de grandes
mobilizações urbanas da segunda metade do século XX e a emergência de
novos fenômenos e conteúdos dos movimentos sociais. Essa movimentação compeliu a revisão de teorias surgidas nos anos 60, e o próprio termo
Movimentos Sociais foi cunhado para designar “multidões bradando por
mudanças pacíficas”, desinteressadas pela disputa do poder do Estado. A
autora aponta três grandes famílias de explicações teóricas após os anos
60: a TMR (Teoria da Mobilização de Recursos) com McCarthy e Zald;
a TPP (Teoria do Processo Político) com Charles Tilly e Sidney Tarrow;
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e a TMNS (Teoria dos Novos Movimentos Sociais) com Alan Tourraine,
Jürgen Habermas e Alberto Melucci. Alonso ainda analisa a evolução das
teorias após a virada do século XXI sob a luz do avanço da globalização.
Segundo a autora, no entanto, o aprofundamento do debate não definiu
novas sínteses, e sim atualizou as antigas polêmicas.
O comum das teorias apontadas por Alonso é o deslocamento dos
conflitos sociais com centralidade no mundo do trabalho para questões
múltiplas, tendo o debate sobre a cultura adquirido maior importância.
Os polos migram para o nacional e o global, cultura e processos de mobilização política, e, por fim, o conceito de cultura, que é tratado como
centralidade. Alonso (2009, p. 81) afirma que “cultura e globalização são
candidatas a permanecerem como as duas tópicas de maior relevo nas discussões sobre movimentos sociais nos próximos anos – seguidas de perto
pelo tema da violência”.
O debate sobre cultura e globalização está longe de ser esgotado.
Suas leituras, no entanto, também são históricas e produzidas em meio
à materialidade dos conflitos, ancorados em teorias gerais de sociedade.
As teorias da pós-modernidade, ao negarem ou secundarizarem categorias
fundamentais de análise do materialismo histórico marxista, como luta
de classes, correlação de forças, hegemonia, sociedade civil, entre outros,
perdem em capacidade de análise e compreensão mais profunda dos fenômenos sociais. O conflito capital/trabalho não pode ser reduzido às relações nas unidades produtoras ou à sua expressão econômica. O modelo
neoliberal aprofundou e ampliou a lógica de mercantilização para todas as
expressões sociais, subjugando as relações humanas aos conflitos capital/
trabalho. Por esse viés, a precarização da vida, produzida pela roda da dinâmica capitalista em seu modelo neoliberal, torna-se o elemento comum
à constituição da classe opositora.
A versão neoliberal do capitalismo globalizou o modelo de exploração e de produção de desigualdades sociais. Os movimentos e manifestações seguem globalmente com pautas semelhantes entre os diversos coletivos subjugados à precariedade de condições de vida, sejam eles formados
por condições de trabalho, identitárias, políticas, culturais ou religiosas.
Judith Butler (2018) aponta que o processo de precarização, induzido e reproduzido por instituições econômicas e governamentais, acaba por
adaptar as populações à insegurança e à desesperança e se apoia justamente
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nas instituições e valores neoliberais, como a precarização do trabalho, o
fim da seguridade social, o empreendedorismo, a responsabilização individual e a “obrigação de maximizar o valor de mercado de cada um como
objetivo máximo da vida” (p. 15).
O processo neoliberal global de precarização do trabalho e mercantilização da vida avança cada vez mais, atingindo amplos setores da
sociedade, e constrói uma base comum, também cada vez mais global, de interesses contrários ao processo. Mas, para Butler, ainda que
tenhamos que distinguir os tipos de movimentos (antimilitarização,
contra a precariedade, Black Lives Matter e reivindicações por educação
pública), “[...] a precariedade parece atravessar uma variedade desses
movimentos, seja a precariedade dos mortos na guerra, daqueles que
carecem de infraestrutura básica, dos expostos à violência desproporcional nas ruas ou de quem busca obter uma educação à custa de uma
dívida impagável” (2018, p. 16).
Mas, analisando a performatividade dos movimentos, Butler afirma que
A precariedade é a rubrica que une as mulheres, os queers,
as pessoas transgêneras, os pobres, aqueles com habilidades
diferenciadas, os apátridas, mas também as minorias raciais e
religiosas: é uma condição social e econômica, mas não uma
identidade (na verdade, ela atravessa essas categorias e produz
alianças potenciais entre aqueles que não reconhecem que
pertencem uns aos outros). (2018, p. 42).

A condição de precariedade passa a ser o que potencializa as alianças
entre os sujeitos coletivos, formados por identitarismo ou por condições
de trabalho semelhantes. Mas a produção da precariedade, de forma cada
vez mais abrangente e profunda, se dá pela ampliação da exploração do
trabalho e concentração de riqueza do formato do capitalismo neoliberal.
A precarização da vida, em todas as suas expressões, é produto direto da
dinâmica do capital e, direta ou indiretamente, responsável pelas explosões
de movimentos de rua nas suas formas mais variadas e atualizadas.
Movimentos recentes de sujeitos coletivos, de diferentes naturezas,
anunciam para a sociedade as contradições profundas do mundo global
neoliberal. Lutas por melhores condições de trabalho, contra o racismo,
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contra o avanço do conservadorismo etc., despontam no cenário global,
bem como a movimentação de coletivos conservadores, religiosos fundamentalistas, grupos econômicos e extremistas de direita.
No Brasil, em plena pandemia, no dia 17 de abril, a greve dos entregadores dos aplicativos despe o ideário de que os adeptos do trabalho
via plataforma são “empresários de si mesmos”. O empreendedorismo
do desespero aparece em toda a sua natureza, ou seja, a submissão sem
direitos e sem limites aos grandes conglomerados de plataformas virtuais. Em todo o mundo, plataformas transnacionais como Uber, Rappi, iFood e Glovo exploram, de forma brutal, seus trabalhadores, sob
o manto do empreendedorismo. Alçados à categoria de serviço essencial
na pandemia, não tiveram garantias de condições básicas de preservação
de saúde, como equipamentos de proteção, ao mesmo tempo em que o
lucro das plataformas aumentava.
Nesta quarta-feira, novas manifestações aconteceram em
outros países, após ter circulado uma convocação de greve internacional dos entregadores. Na Argentina houve
protestos em cidades como Buenos Aires e Córdoba. Em
Quito, no Equador, dezenas de entregadores da Glovo se
manifestaram nas ruas e na frente do escritório da empresa
sediada na Espanha3.

Outro movimento teve destaque pelo seu alcance global. O assassinato de George Floyd, cometido em 25 de maio de 2020 por um policial nos
Estados Unidos motivou uma onda de protestos globais de movimentos
sociais contra o racismo. No Rio de Janeiro, a morte de João Pedro, jovem
de 14 anos, assassinado pela polícia em mais uma operação no Salgueiro,
na cidade de São Gonçalo, em 18 de maio de 2020, entra na pauta dos
protestos. A pressão dos movimentos resulta na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de suspender as operações policiais nas favelas durante
a pandemia. No entanto, a polícia continua fazendo novas vítimas, tanto
nos EUA quanto no Brasil, revelando a profundidade da cultura racista e o
papel que esta exerce na reprodução da ordem capitalista.
3 Disponível em: https://www.wsws.org/pt/articles/2020/04/25/braz-a25.html. Acesso
em: 25 ago. 2020.
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Os protestos de torcedores de futebol convocados pela Associação
Nacional de Torcidas organizadas (Anatorg) contra o avanço do fascismo
foram resposta aos atos do movimento 300, acampamento de apoiadores
do Presidente instalado em 1º de maio no estacionamento do Ministério
da Justiça.
Para o presidente da Anatorg, Alex Sandro Gomes, o Minduín, a mobilização das torcidas tem como combustível uma
série de reclamações antigas, como a própria repressão à atividade das organizadas. “As torcidas aglutinaram várias pautas
para se manifestar e o crescimento de movimentos ultradireitistas têm inflado todos esses ânimos”, avaliou4.

O movimento das torcidas organizadas, além do motivador de suas
reclamações antigas, assume pauta política mais ampla, trazendo para a rua
não só torcedores, mas os defensores da democracia, contra o avanço do
autoritarismo e os desmandos do Palácio do Planalto.
O retorno das aulas presenciais na escola básica, preocupação mundial pelo perigo de contágio representado pela circulação de pessoas e de
estudantes como vetores de transmissão para familiares e profissionais da
educação, se apresenta como debate na sociedade, e setores diferenciados
se apresentam na disputa. O Sindicato das Escolas Particulares do Rio de
Janeiro (SINEP) divulgou um vídeo nas redes sociais que foi criticado, inclusive por algumas escolas particulares, pelo seu teor economicista e negacionista: “Vimos que ciência é a vacina. Estudos só confundiram. Trancar
todos em casa não é ciência. Confinar é desconhecer, é ignorar, subtrair
vida, é fragilizar, debilitar, mexer com o emocional”5. O vídeo, assim como
os atos das escolas infantis em frente à Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (ALERJ), pressiona para o retorno presencial, mesmo quando as entidades científicas não recomendam. A pressão política do setor
privado e a proximidade das eleições têm levado prefeitos fluminenses e o
governo do estado do Rio de Janeiro a tomar medidas flutuantes e temero4 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/torcidas-organizadas
-planejam-novos-atos-contra-bolsonaro,90c8caaec7f2a88ef7fc2d79139c3192wru2idmv.
html. Acesso em: 25 ago. 2020.
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dWuJeDhT3i8. Acesso em: 25
ago. 2020.
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sas em relação ao retorno das aulas. Mesmo sem o aval das entidades científicas e com o alerta de especialistas quanto ao perigo que a volta às aulas
precipitada representa, em diversas cidades, inclusive na capital, até o momento, está previsto o retorno em outubro. Já os Sindicatos dos Professores
da Rede Particular (SINPRO) e o Sindicato Estadual dos Profissionais da
Educação (SEPE/RJ), em ação conjunta, aprovaram em assembleias uma
greve pela vida, liderando um movimento pelo não retorno presencial nas
escolas particulares, nas redes públicas estadual e municipal, além de atos
simbólicos em diversas cidades.
Essas lutas, mais evidenciadas em tempos de pandemia, expressam
as reações de sujeitos coletivos às contradições aprofundadas pelas políticas
econômicas, sociais e culturais neoliberais e anunciam para toda a sociedade as condições de precariedade impostas pela onda neoliberal global. No
entanto, o limite encontra-se no potencial consciente de transformações
sistêmicas da ordem global. Desafios estão no horizonte dos movimentos
sociais cuja natureza se opõe à dinâmica de precarização da vida. Entre eles,
o da ampliação das reivindicações, somando as pautas dos movimentos
às pautas de classe mais amplas. Dessa forma, o arco de alianças pode se
ampliar, permitindo uma conformação de unidade das mais variadas expressões da classe trabalhadora e um potencial de oposição transformador
à ordem neoliberal hegemônica.

A Pedagogia dos movimentos sociais
A Pedagogia, tratada como um caminho para o ato de educar, e
não como um conjunto de técnicas, métodos ou similaridades, é um
processo que se constrói na materialidade da vida, cultura, experiência
social e interesses em comum. Segundo Arroyo, “[...] o pensamento de
Freire seria impensável sem as ligas camponesas, as lutas por terra e reforma agrária, os movimentos de libertação anticolonialismo na África e
os de libertação que existiam no final do populismo da década de 1950”
(ARROYO, 2012, p. 29).
Podemos falar, então, da Pedagogia dos movimentos sociais, visto
que estes constroem coletivamente experiências em suas lutas, que educam não só seus componentes, mas também a própria sociedade, modi33
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ficada por suas ações. Da mesma forma, os movimentos sociais, através
das suas materialidades, experimentações, lutas e resultados, constroem
um caminho que modifica a identidade de seus participantes, que atuam
também em outros espaços da sociedade. Arroyo (2012, p. 30) nos diz,
ainda, que “a diversidade de movimentos sociais acarreta novas resistências à opressão e à subordinação. Elas funcionam como matrizes formadoras, humanizadoras. Mostram-se sujeitos pedagógicos. Mostram e
afirmam suas pedagogias do oprimido em ação”.
As lutas citadas na seção anterior, de caráter global, podem confirmar a pedagogia dos movimentos sociais na materialidade comum de suas
razões, na troca de experiências, na construção de ações. O aprendizado
advindo dos sucessos e dos fracassos vai reconstruindo estratégias e conformando alianças, em um processo pedagógico dinâmico.
Arroyo (2012, p. 40) afirma que, para Paulo Freire, toda teoria pedagógica “é entender os processos de humanização e desumanização” e que
os movimentos sociais “nos atraem para esses processos mais radicais humanizadores-desumanizadores que experimentam em seu viver”. O autor,
ao se interrogar sobre onde acontecem os processos de humanização-desumanização de milhões de pessoas no planeta, aponta que “em seu próprio
subsolo, a partir dos padrões de trabalho, dos padrões racistas e sexistas
de trabalho. E quais são esses processos? São, fundamentalmente, os de
resistência, de construir a história, de produzir a vida, a terra, o espaço, o
território” (ARROYO, 2012, p. 40).
A luta contra a hegemonia neoliberal no mundo é, então, um processo de construção da pedagogia dos movimentos sociais marcados pela
exploração e precarização. A centralidade é a oposição à materialidade da
vida consequente do processo desumanizador de expropriação do trabalho
e da concentração de riqueza.
O anunciado fim dos estados nacionais e a centralidade do mundo do
trabalho são testados a cada crise econômica, a cada convulsão social marcada por reivindicações com conteúdo de classe. Os territórios nacionais ainda
são centro de poder, com dinâmicas histórico/culturais diferenciadas dentro da ordem global neoliberal. Ao mesmo tempo, são palcos de construção
de experiências de organização e lutas contra-hegemônicas que se articulam
com outros territórios atravessados pela política neoliberal. No Chile, berço
da experiência neoliberal no mundo, as explosões sociais antes da pandemia,
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que tensionam o poder, fogem às regras de análise por fora dos conflitos de
classe. Ali, as reivindicações da classe trabalhadora, aqui definida por aqueles
cuja sobrevivência se dá pela condição de venda de sua força de trabalho,
tornaram-se o mote central das massivas manifestações, que de um golpe
questionaram a política neoliberal e seus representantes no poder.
O movimento da Revolta dos Pinguins em 2006, no Chile, antecedeu essas explosões, e tinha, em sua base, a contestação à natureza de
classe e ao modelo neoliberal de educação. O relato abaixo aponta para a
desigualdade da escola chilena:
O que acontece por lá é que o Estado dá dinheiro para instituições privadas de educação (esse dinheiro se chama “subsídio”), mas mesmo assim elas cobram mensalidades dos alunos, tendo lucros e comprometendo o orçamento de muitas
famílias. Essas medidas aumentam a desigualdade entre as
classes sociais, porque fica cada vez mais difícil para os mais
pobres chegarem a um patamar educacional comum a pessoas mais ricas. (ZIBAS, 2008, n. p.)6.

Dagmar M. L. Zibas (2008) reproduz trecho de documento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no
qual se constata a intencionalidade da estruturação da educação por classes
sociais: “[...] a educação chilena parece estar conscientemente estruturada
por classes sociais [...] está influenciada por uma ideologia que dá importância indevida aos mecanismos de mercado para melhorar o ensino e a
aprendizagem (OCDE, 2004, p. 290)”7.
A movimentação dos estudantes chilenos contou com apoio das famílias e setores organizados da sociedade civil, conseguindo romper barreiras e estabelecer alianças. Em 2007, uma tentativa de nova mobilização
não obteve êxito, tendo entre as explicações uma maior organização da
repressão. Contudo, a experiência dos estudantes chilenos foi motor de
novas explosões sociais no Chile. Também influenciou o movimento estu6 Disponível em: http://www.revistacapitolina.com.br/a-revolta-dos-pinguins/. Acesso
em: 22 fev. 2021.
7 ZIBAS, D. M. L. “A Revolta dos Pinguins” e o novo pacto educacional chileno. Rev. Bras.
Educ., Rio de Janeiro, v. 13, n. 38, maio/ago. 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000200002. Acesso em: 22 fev. 2021.
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dantil brasileiro, com a ocupação das escolas paulistas em meados de 2015
e de mais de 22 estados em 2016, somando mais de mil escolas ocupadas.
O manual Como ocupar um colégio?, elaborado pelos estudantes chilenos e
argentinos baseados na experiência dos Pinguins em 2006, foi traduzido
e utilizado pelos estudantes brasileiros. O movimento estudantil, na constatação da precariedade da educação oferecida pelo estado, denuncia as
consequências das políticas educacionais e constrói ações de contestação
para modificação do mundo real. A unidade e abrangência de sua pauta,
as alianças estabelecidas e a organização de seus registros possibilitaram o
compartilhamento do aprendizado dos “Pinguins”.

Considerações finais
A pandemia do COVID-19 implicou um desnudamento da natureza de classes do modelo neoliberal de sociedade, acentuando a precarização
da vida. A educação dual tem papel de alimentar a roda da desigualdade
social. É preciso antever os perigos postos pelas políticas para o setor durante a pandemia.
As pautas dos movimentos sociais anunciam e contestam o avanço
da exploração do trabalho, do conservadorismo, do fascismo, do racismo
e do poder de pressão econômico sobre a defesa da vida. Experimentam,
também nesses tempos de pandemia, formas e alianças possíveis. Ao mesmo tempo, movimentos sociais conservadores da ordem e de interesses
econômicos agem constituindo pautas, alianças e embates. A ação dos diversos movimentos sociais constrói uma pedagogia nas experimentações e
nas ações concretas, que deve ser assimilada nas análises e estudos não só
no campo da educação. O sucesso e o fracasso na luta por mudanças sociais
são compartilhados e constroem novas experiências, com novas chances de
sucessos ou fracassos, num movimento dialético de novas sínteses.
A correlação de forças ainda tende ao favorecimento dos setores conservadores neoliberais no mundo. Mas modificações nos blocos econômicos e nas experiências gestadas antes e também na pandemia começam a
delinear outras possibilidades, abrindo caminhos para mudanças. Ainda
que tenhamos muitos carregado o manto do imperador, outros, por ora
insuficientes, já experimentam a liberdade de não o carregar.
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Covid-19 e a Pandemia
Potencializando as Desigualdades
Sociais: reflexos na escola pública
Maria de Fátima Rodrigues Torres de Oliveira Mello1

Resumo: O presente trabalho é resultado da atividade final da disciplina
eletiva “Educação e Movimentos Sociais”, ministrada pelas professoras Dra.
Maria Tereza Goudard Tavares e Dra. Rosa Malena de Araújo Carvalho,
que propôs a construção de um artigo, resultante das reflexões, apreensões
e leituras críticas dos textos e livros, das sínteses elaboradas, das conversas
virtuais, bem como dos estudos realizados no percurso de nossos processos
formativos. A proposta de trabalho sob a forma de artigo representa um
exercício de pensamento importante na construção e aprofundamento do
trabalho dissertativo, uma vez que propõe a articulação do que foi trabalhado na disciplina com o tema de pesquisa. Nesse sentido, optamos por
dialogar com a nossa dissertação, que pretende investigar as relações do
princípio da gestão democrática com o projeto político-pedagógico no cotidiano escolar, em uma escola técnica estadual da Rede Faetec, portanto,
uma escola de Ensino Médio profissionalizante.
Palavras-chave: pandemia; escola pública; desigualdades múltiplas; gestão
democrática.

Introdução
Vivemos e convivemos em nosso país com uma desigualdade social
extrema e que vem se agravando, principalmente nos últimos anos, pela
1 Mestranda em Educação pela FFP/UERJ na linha de pesquisa Políticas, Direitos e
Desigualdades. E-mail: mfatimarodriguest@gmail.com.
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redução de políticas públicas e investimentos, notadamente na área de
saúde e educação. Hoje, em meio à pandemia do novo coronavírus, esse
quadro fica exacerbado.
Exatamente por estarmos atravessando um momento pandêmico,
fica muito difícil separar os temas saúde, educação e desigualdades sociais,
principalmente pelo elevadíssimo número de vidas perdidas pela disseminação desse vírus, que, hoje – outubro de 2020 –, já ultrapassa 150.000
óbitos. Muitos são os problemas que emergem desse contexto, fato esse
que nos move a uma reflexão sobre algumas, dentre muitas, questões que
repercutem no campo da educação.
A pandemia da COVID-19 não só expõe a desigualdade social –
apesar de alguns tentarem minimizá-la ou ignorá-la –, como ainda a aprofunda, sobretudo, para a classe trabalhadora.
A crise econômica e a explosão da pandemia do coronavírus,
na interrelação que há entre elas, têm gerado impactos e consequências profundas para a humanidade que depende de seu
trabalho para sobreviver. Além dos altíssimos índices globais
de mortalidade, ampliam-se enormemente o empobrecimento e a miserabilidade na totalidade da classe trabalhadora. Em
parcelas enormes desse contingente, como nos desempregados e informais, a situação torna-se verdadeiramente desesperadora, com o Brasil se destacando como um dos campeões
da tragédia. (ANTUNES, 2020, p. 7).

Antunes nos apresenta uma das faces da realidade que atravessa a
classe trabalhadora. Vale observar, nesse cenário pandêmico, o que acontece nos Estados Unidos, um dos principais países do sistema capitalista,
que adota uma política neoliberal, e que o governo brasileiro atual toma
como modelo, a fim de refletirmos sobre as consequências que decorrem
dessa política. Destacamos, a seguir, um aspecto da área da saúde, relativo
à classe trabalhadora norte-americana, mas que, por força da globalização
do mundo capitalista, se aproxima da nossa, expondo a ampliação das desigualdades na crise agudizada pela pandemia:
O surto expôs instantaneamente a divisão de classes na saúde americana. Aqueles com bons planos de saúde, que também podem trabalhar ou ensinar de casa, estão confortavel40
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mente isolados, desde que sigam salvaguardas prudentes.
Os funcionários públicos e outros grupos de trabalhadores
sindicalizados com cobertura decente terão de fazer escolhas difíceis entre renda e proteção. Enquanto isso, milhões
de trabalhadores com baixos salários, trabalhadores rurais,
desempregados e sem teto estão sendo jogados aos lobos.
(DAVIS, 2020, p. 9).

De fato, a desigualdade agrava-se consideravelmente para grande
parcela da classe trabalhadora que não tem direitos e garantias assegurados,
bem como para os que estão à margem do sistema e que são considerados
invisíveis, como os desabrigados, os desempregados e os desalentados.
Em diálogo com alguns autores visitados na disciplina eletiva “Educação e Movimentos Sociais”, no primeiro semestre de 2020, fizemos um
esforço na intenção de aproximar os temas trabalhados na disciplina ao
nosso tema de pesquisa, qual seja, a gestão democrática e respectivos referenciais teóricos, atravessados pelo contexto pandêmico atual, em conexão
com as questões político-sociais.
A aproximação da disciplina movimentos sociais com o meu tema
de pesquisa é marcante, uma vez que esses movimentos são formas de participação na democracia, por exemplo, através das manifestações públicas
e políticas que ocorrem, tanto no mundo real como no mundo virtual.
Em tempos pandêmicos, dada a necessidade premente de isolamento, as
manifestações virtuais, que já tinham muita força, inclusive sendo bastante
prejudicadas nos últimos anos pelo fenômeno das fake news, ganharam
destaque e uma importância ainda maior.
E como os movimentos sociais e as manifestações públicas se relacionam com o tema da democracia? O questionamento pode ser abordado
sob diversas vertentes, mas destacamos uma delas, qual seja, a forma de se
perceber como a democracia acontece na prática, isto é, identificar como
as pessoas, em geral, lidam com a democracia ou a sentem em sua vida
cotidiana, bem como entendem os conceitos democráticos.
Nesse ponto, estudar os movimentos sociais torna-se bastante importante para entender como as pessoas estão elaborando questões, ideias e
princípios relacionados à democracia. Há diversas razões pelas quais os movimentos sociais se tornam fundamentais para a democracia, porém, uma
das mais relevantes é a luta por direitos. Esses movimentos, especialmente
41

Covid-19 e a Pandemia Potencializando as Desigualdades Sociais

por meio de manifestações públicas, sejam elas, como dito, materiais, reais
ou virtuais, ou seja, tanto nas ruas quanto na internet, possibilitam que as
pessoas se articulem politicamente e se organizem coletivamente. Elas permitem que determinados problemas, demandas e reivindicações ganhem
publicidade, atraindo a atenção de outras pessoas para certas temáticas,
antes não percebidas, pouco reconhecidas ou mesmo ignoradas. Além disso, por meio dos movimentos sociais, grupos ganham voz e visibilidade,
tratando de questões específicas.
Assim, apesar de estarmos atravessando um momento delicado, em
que já havia uma crise econômica instaurada, a qual foi agudizada pela
pandemia, reconhecer a importância da participação nos movimentos
sociais e manifestações públicas torna-se fundamental para a manutenção da democracia.
A partir dessas reflexões iniciais, traremos algumas questões observadas na área da educação, que surgem da exclusão e do desequilíbrio, oriundos da desigualdade social, evidentemente potencializada pela
COVID-19.

Educação, movimentos sociais e manifestações
públicas: para além da pandemia
Iniciamos fazendo uma correlação dos movimentos sociais com a
educação, e, conforme nos provoca Miguel Arroyo (2012), na perspectiva de que estes redefinem as identidades dos educandos. Isso porque
eles participam das lutas de famílias e grupos nos quais estão inseridos,
direta ou indiretamente. “O sentido que cada um tem de sua identidade está estreitamente relacionado com as relações de ‘nós’ e de ‘eles’
no nosso próprio grupo e com a nossa posição dentro dessas unidades
que designamos ‘nós’ e ‘eles’” (ELIAS, 1991, p. 139). Assim, ocorrendo
a redefinição identitária dos educandos, por via reflexa, os educadores
acabam não sendo também os mesmos. São mudanças nos sujeitos que
repercutem nos processos educativos e, por conseguinte, levam os docentes a repensar suas identidades e currículos da educação básica e dos
processos formativos. Ou seja, escola e o fazer pedagógico interagem com
os movimentos da sociedade.
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Em um momento de pandemia, fica difícil pensar em um fazer pedagógico ou em movimento social da forma descrita por Arroyo; porém,
se pararmos para pensar em todos os “movimentos sociais”, por assim
dizer, que fomos e estamos sendo obrigados a realizar em nossas vidas,
por força de uma doença misteriosa e invisível que assolou o planeta em
tão pouco tempo, veremos quantas transformações realizamos no nosso
cotidiano e na nossa práxis, seja por força das mudanças nos hábitos
pessoais, ou no âmbito familiar, ou da rotina do trabalho, ou nas relações
sociais, enfim, perdas de entes queridos, amigos, colegas de trabalho, ou
seja: a vida mudou.
É oportuno pensarmos também sobre as consequências que essas
transformações trazem e trarão na sociedade, seja para o bem ou para
o mal. Importa percebermos como nos comportamos, enquanto corpo
social, diante da tragédia, das mortes e de tanta desigualdade. Qual é a
nossa responsabilidade nisso tudo e em que esta consiste? O trecho abaixo nos ajuda a refletir:
Embora a noção de “responsabilidade” tenha sido reapropriada para propósitos neoliberais de modo problemático,
o conceito permanece um aspecto crucial na crítica da desigualdade acelerada. Na moralidade neoliberal, cada um de
nós é responsável apenas por si mesmo, e não pelos outros,
e essa responsabilidade é principalmente e acima de tudo
uma responsabilidade por nos tornarmos economicamente autossuficientes em condições em que a autossuficiência
está estruturalmente comprometida. Aqueles que não têm
condições de pagar por assistência médica constituem apenas uma versão de uma população considerada descartável.
(BUTLER, 2018, p. 22).

Como tão poucas linhas podem dizer tanto? E, no momento presente, em que não há como estarmos reunidos em uma rua, uma praça ou
uma assembleia, vozes emudecidas resistem como se estivessem em uma
luta de corpos em um mundo invisível.
Por um lado, ao contrário do que é veiculado pelos media e
pelas organizações internacionais, a quarentena não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a discriminação, a
exclusão social e o sofrimento imerecido que elas provocam.
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Acontece que tais assimetrias se tornam mais invisíveis em
face do pânico que se apodera dos que não estão habituados
a ele. (SANTOS, 2020, p. 21, grifo nosso).

Dentro dessa lógica da responsabilidade da moral neoliberal, muitos
são os considerados descartáveis, como os que perderam seus empregos, os
que estavam na informalidade, os que já se encontravam em situação de risco, os desabrigados, os idosos e tantos outros que estão à margem do sistema.
E, assim, milhares de vidas são ceifadas, com a indiferença e a insensibilidade
que somente uma desigualdade estrutural e institucionalizada pode causar.
O conceito de responsabilidade, portanto, permanece um aspecto
crucial na crítica da desigualdade acelerada, porque a responsabilidade da
moral neoliberal é competitiva e autocentrada. Esta ocupa-se do próprio
bem-estar e autossuficiência econômica, em um comportamento individualista, não se importando com aqueles que compõem, segundo Harvey
(2020), a “nova classe trabalhadora” que não tem outra opção senão se
expor ao vírus para sobreviver.
A classe trabalhadora contemporânea nos Estados Unidos
(composta predominantemente por afro-americanos, latino
-americanos e mulheres assalariadas) enfrenta a falta de escolha entre contrair a contaminação em nome de cuidar e manter os principais recursos da provisão (como supermercados)
abertos ou ficar desempregada sem benefícios (com cuidados
de saúde adequados). O pessoal assalariado, como eu, pode
trabalhar em casa e receber seus salários, enquanto os CEOs
voam em jatos particulares e helicópteros para se isolarem.
[...] Essa “nova classe trabalhadora” está na vanguarda e tem o
peso de ser a força de trabalho que está com o maior risco de
contrair o vírus por meio de seus empregos ou de ser demitida sem ter garantias por causa da contenção econômica imposta pelo vírus. Há, por exemplo, a questão de quem pode
trabalhar em casa e quem não pode. Isso aumenta a divisão
social, assim como a questão de quem pode se dar ao luxo de
se isolar ou se colocar em quarentena (com ou sem pagamento) em caso de contato ou infecção. (HARVEY, 2020, p. 21).

Dentre as observações do autor, destacamos as referentes àqueles que
pertencem à classe trabalhadora, que, para manterem a si próprios, bem
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como aos seus dependentes, têm que expor-se ao coronavírus, colocando
em risco sua saúde e a de toda a sua família. É um dilema cruel que atinge
a classe trabalhadora e que é tema não somente de estudos na área de movimentos sociais – como, por exemplo, o caso recente da manifestação dos
entregadores por aplicativos –, mas, sobretudo, na área da educação e seu
papel nessa sociedade distópica.
Nesse sentido, destacamos o trecho a seguir.
Sob determinadas circunstâncias, especialmente sob as condições de grandes crises socioeconômicas, os trabalhadores
têm também de sofrer a perversidade do desemprego, a mazela cinicamente camuflada e hipocritamente justificada da
“flexibilidade do trabalho” e a selvajaria da difundida precarização. Todas essas condições emergem da mesma determinação operacional do processo de trabalho capitalista. (MÉSZÁROS, 2020, p. 98, grifo nosso).

A educação tem papel crucial na mudança de condição da existência
humana e, segundo Mészáros (2020, p. 47, grifo nosso), “romper com a
lógica do capital na área da educação equivale, portanto, a substituir as
formas onipresentes e profundamente enraizadas de internalização mistificadora por uma alternativa concreta abrangente”. O autor citado (2020, p.
35) se refere à legitimação dos interesses da classe dominante, por meio da
educação formal, tanto internalizando conceitos de educação e aceitação,
formando indivíduos, por assim dizer, conformados, quanto por meio de
uma estrutura hierarquizada e dominante, havendo a possibilidade de uma
reversão concreta dessa lógica, através da quebra do domínio do capital.
A escola pública, principalmente, por atender alunos oriundos da classe trabalhadora, precisa estar atenta para evitar possíveis injustiças e exclusões
que, historicamente, existem na educação brasileira. Nesse contexto pandêmico, em que aulas estão sendo ministradas virtualmente, talvez mais do
que nunca, a escola tenha que cuidar para não causar uma dupla exclusão,
tanto por força da dificuldade de acesso à internet, quanto à permanência
no acompanhamento das aulas. Essa questão se torna relevante para a escola
pública, que assumirá melhor a defesa dos excluídos e da diminuição de
desigualdades se tiver seus referenciais de gestão democrática presentes, não
perdendo de vista que lida, antes e acima de tudo, com vidas.
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A propósito do tema do ensino remoto na pandemia, trazemos o
pensamento de Saviani (2020, n. p.)2:
O advento da pandemia do coronavírus provocou a necessidade do isolamento social com a recomendação de permanência em casa, em regime de quarentena. Em consequência,
no início do ano letivo deste ano, as escolas foram fechadas e
as aulas suspensas. Surgiu a proposta do ensino remoto para
suprir a ausência das aulas presenciais. Esta expressão “ensino
remoto” vem sendo usada como alternativa à educação à distância. Isso porque a EAD já tem existência regulamentada,
coexistindo com a educação presencial como uma modalidade distinta, oferecida regularmente. Diferentemente, o ensino remoto é posto como um substituto do ensino presencial,
excepcionalmente neste período da pandemia, em que a educação presencial se encontra interditada.

Na tentativa de se manter em movimento, a escola pública empreendeu esforços para implementar o ensino remoto, conforme explicado por
Saviani no texto acima, contudo, as desigualdades tecnológicas se fazem
presentes, já que a maioria dos alunos, assim como parte dos professores,
não possui equipamento adequado para a efetivação do processo de aulas
virtuais, como computador, notebook, acesso à internet, e, da mesma forma, em muitos casos, não são alfabetizados no sentido estrito, funcional
e digital. Além disso, há que se considerar a situação individual de cada
família, diante da falta de recursos pelo desemprego gerado pela pandemia.
A despeito desses limites, muitas escolas das redes estaduais e municipais
estão adotando o recurso do ensino remoto.
Desse contexto, infere-se a importância da gestão democrática na escola, visto que é um atuar em que, por definição, busca-se o consenso a partir
do debate, das diversas visões, privilegiando a horizontalidade nas decisões;
que refuta a exclusão, adotando o acolhimento e o respeito às diferenças; que
não visa à disciplinarização, mas prioriza as relações e o diálogo; que repele o
doutrinamento ideológico político e religioso e a ameaça à laicidade do Estado. Por isso, a gestão democrática na escola pode ser uma aliada na redução
2 Disponível em: https://vermelho.org.br/2020/07/30/as-implicacoes-da-pandemia-para
-a-educacao-segundo-dermeval-saviani/. Acesso em: 21 ago. 2020.
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das desigualdades, na medida em que possibilita formar o sujeito engajado e
lúcido, na luta pelo reconhecimento de seus direitos, enquanto integrante da
classe trabalhadora, sobretudo no momento presente.
Vale destacar, diante dos impasses com os quais temos nos deparado
no cotidiano, que a democracia universal foi construída a partir dos movimentos sociais; não há democracia sem eles. Não se quer dizer que precisaremos de manifestações sociais neste momento para resolver nossos dilemas
na escola, mas que não podemos esquecer que foram pessoas insatisfeitas em
situações opressoras e autoritárias que se fizeram ouvir e conquistaram o poder de participação. Esse poder já foi conquistado, mas precisa ser mantido
e cuidado para que não venha a ser suprimido, e essa manutenção se faz por
meio da participação ativa e não da omissão ou da delegação. Os avanços
democráticos feitos em momentos de movimentos sociais estão registrados
na história, e muitos se transformaram em direitos hoje usufruídos por toda
a sociedade. Os movimentos sociais são, por isso, tidos como uma grande
instituição da democracia; cabe a nós reconhecê-los e preservá-los.

O movimento virtual: experiências,
construções e resistências
O que aconteceu com a escola pública nos últimos sete meses? Algumas perguntas ainda não conseguimos responder. Fechados para balanço?
Ou portões fechados e casas abertas, sem direito a descanso, nem trégua?
Não seria essa uma excelente oportunidade para rever e atualizar muitas
questões da escola, aproveitando que a situação está “de pernas para o ar”?
Enfim, o que se deu foi um novo e forçoso “movimento virtual”
na atual conjuntura, expressão que utilizaremos para fazer uma reflexão
sobre as dinâmicas de reorganização da escola enquanto sistema. Como
a questão da escola local, resguardadas as devidas proporções, é regional,
nacional, e, também, global, faremos uma aproximação desse período que
atravessamos com algumas das ideias trabalhadas na disciplina, que se referem ao pensar de Alberto Melucci.
No artigo Um objetivo para os movimentos sociais, Melucci (1989) se
debruçou sobre a tarefa de demonstrar que as teorias sobre ações coletivas
existentes, que analisam o “como” e o “por quê”, não dão conta de definir
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os movimentos sociais contemporâneos, fazendo a seguinte colocação: “A
ação tem de ser considerada como uma interação de objetivos, recursos e
obstáculos, como uma orientação intencional que é estabelecida dentro de
um sistema de oportunidades e coerções” (p. 52).
Sobre “novos movimentos sociais”, destacamos:
[...] foi expressão cunhada na Europa, nas análises de Clauss
Offe, Touraine e Melucci, e diz respeito aos movimentos sociais ecológicos, das mulheres, pela paz e etc. Os novos movimentos se contrapõem aos velhos movimentos sociais, em
suas práticas e objetivos, ou seja, se contrapõem ao movimento operário-sindical, organizado a partir do mundo do
trabalho. (GOHN, 1995, p. 44).

É sobre a necessidade dessa nova ação que o momento nos coloca e
que surge na escola que chamaremos de modelo de “movimento virtual”
da pandemia. O estudo do autor mencionado nos remete a situações que
estamos atravessando, ainda que em um contexto totalmente diverso do
referenciado por ele. Vivenciamos, nesses tempos difíceis, um movimento
que é global e que tenta se organizar de alguma maneira, buscando alguns
referenciais, alguma direção.
Nos reportando ao campo da educação, é visível o esforço que a escola pública vem fazendo para se manter em movimento e com seu corpo
funcional e social conectado, tentando promover, na medida do possível,
uma interação de objetivos, agregando ou amealhando recursos físicos e
intelectuais, com o intuito de vencer obstáculos, de dar um ar de normalidade a um cenário distópico, repleto de perplexidades, de incertezas,
dúvidas e temores. Tais obstáculos, inicialmente, pareciam intransponíveis
e, apesar dos pesares, algo novo foi sendo construído e novas possibilidades
foram surgindo do que o parecia ser o caos. Ou seja, uma orientação intencional foi sendo estabelecida no sistema escolar e, a partir da realidade
posta, surgem oportunidades de ação que estão sendo experimentadas, ainda que coercitivamente – tanto por uma exigência legal que, de fato, existe,
quanto por uma vontade coletiva que se vê obrigada pela consciência ética
a superar a dura realidade paralisante e seguir em frente. O sistema entrou
em entropia e busca se reorganizar ou, pelo menos, está tentando construir
um caminho nesse processo de reorganização.
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Por isso, Melucci defende que “os movimentos são sistemas de
ação que operam num campo sistêmico de possibilidades e limites”
(1989, p. 52). Transpondo a ideia do autor para o nosso “movimento
social virtual” e sistêmico, temos que as escolas (falamos das escolas
públicas) são microssistemas (ou subsistemas), que se relacionam a outros maiores, isto é, escolas ligadas às Redes e seus membros, que, por
sua vez, se ligam a um macrossistema nacional, compondo o sistema
de ensino.
Angela Alonso (2009) aduz que Melucci (1989) se dedicou a produzir uma teoria da identidade coletiva. Ele define os movimentos sociais
não como um agente, mas como uma forma de ação coletiva, que surge
a partir de um campo de oportunidades e constrangimentos e que possui
organização, lideranças e estratégias, que formam “redes de relacionamento”. Essa teoria inclui três dimensões da ação coletiva: a identidade
coletiva; a ativação prática de relações entre os atores; e investimento
emocional, um motivador para o engajamento.
Portanto, os movimentos sociais seriam sistemas que têm alguns
pontos que lhes são comuns, isto é, o pertencimento à causa, uma estrutura organizacional e a busca por uma maior horizontalidade entre seus
membros, em que cada um tem seu lugar, seu papel e sua individualidade, de acordo com suas características sociais, econômicas e culturais – e
assim desejam ser percebidos – e que, para além da particularidade e da
diversidade, defendem interesses que lhes são afins.
Às pessoas é oferecida a possibilidade de outra experiência de tempo, espaço, relações interpessoais, que se opõe
à racionalidade operacional dos aparatos. Uma maneira
diferente de nomear o mundo repentinamente reverte os
códigos dominantes. O meio, o próprio movimento como
um novo meio, é a mensagem. Como profetas sem encantamento, os movimentos contemporâneos praticam no presente a mudança pela qual eles estão lutando: eles redefinem
o significado da ação social para o conjunto da sociedade.
(MELUCCI, 1989, p. 58).

Como um visionário, o autor trata de uma questão da realidade física que se percebe aplicável nesse momento no qual a pandemia nos obriga
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a estar no mundo de forma diferente, deslocando-nos para um contexto
virtual, em que as três dimensões citadas por Alonso (2009) podem ser
também identificadas.
Temos, nesse momento, a possibilidade de receber essa nova
experiência de tempo e espaço para, a partir dela, construirmos algo
novo, relações novas, com potencialidade para iniciar novos processos
de gestão e de aprendizados, bem como questionar e, porque não, reverter códigos dominantes, como diz Melucci no trecho supracitado.
Não existe apenas um meio de provocarmos mudanças desses paradigmas, porém, nos interessa alcançá-las através do fazer pedagógico.
No recorte a seguir, Saviani destaca a importância da articulação dos
subsistemas locais ao todo maior, o que nos remete à ideia de sistemas,
anteriormente comentada:
A melhor forma de fortalecer as instâncias locais não é,
necessariamente, conferir-lhes autonomia, deixando-as, de
certo modo, à própria sorte. Na verdade, a melhor maneira
de respeitar a diversidade dos diferentes locais e regiões é articulá-los ao todo, e não isolá-los. Isso porque o isolamento
tende a fazer degenerar a diversidade em desigualdade, cristalizando-a pela manutenção das deficiências locais. Inversamente, articuladas no sistema, enseja-se a possibilidade
de fazer reverter as deficiências, o que resultará no fortalecimento das diversidades em benefício de todo o sistema.
(SAVIANI, 2013, p. 758).

Acreditamos que, além do fortalecimento global do sistema de educação, também fica fortalecido o princípio da gestão democrática, pela
possibilidade de valorização da diversidade local e da atenção às necessidades que identificamos no chão da escola, bem como da própria comunidade escolar. Nesse sentido,
A gestão democrática, nesse contexto, é compreendida
como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, alunos e funcionários
na organização, na construção e avaliação dos projetos
pedagógicos, na administração de recursos da escola, enfim, nos processos decisórios da escola. (DOURADO,
2003, p. 20).
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O modelo descrito acima pode parecer impossível no período de
isolamento social, mas estamos nos reinventando como escola e, mais do
que nunca, precisamos participar ativamente nesse momento que exige
soluções eficientes e seguras. Como nos ensina Dourado, a participação
dos diversos segmentos da comunidade escolar poderia ser um horizonte
efetivo, principalmente agora, na construção dos novos rumos que estão
sendo traçados e que envolvem a integridade física, mental e emocional
dos alunos, professores, funcionários, enfim, da comunidade.
A escola é um sistema que, para retomar suas funções, necessita dar
um lugar aos que a ele pertencem, reconhecendo sua estrutura interna
com seus limites e equilibrando todas as contribuições que recebe e entrega ao sistema. Por isso, as decisões sobre os mais variados temas, como
as propostas de formas de envio de conteúdos, avaliações, aulas virtuais,
retomada de aulas presenciais, entre outros, serão mais criativas, melhor
recebidas e aprimoradas, a partir do momento em que esses temas forem
amplamente debatidos, representando maior proximidade com o pensamento da coletividade. Essa é uma forma de empoderamento da escola:
proporcionar que o coletivo assuma o protagonismo e a gestão seja compartilhada na tomada de decisões.
Tudo isso vai passar, mas os aprendizados, tomara que não... Boa
parte do que colocarmos em prática hoje irá contribuir para um novo ciclo
na educação. Grandes barreiras estão sendo ultrapassadas e muitos aprendizados estão surgindo da necessidade de continuar em movimento, ainda
que virtualmente.

Pandemia e desigualdade: crise aguda ou,
ironicamente, crônica?
Muito se fala da crise provocada pelo coronavírus, como se a situação mundial estivesse às mil maravilhas antes do surgimento do vírus.
Como se as pessoas que adoeceram, as que morreram e as que perderam
seus empregos ou suas fontes de renda tivessem sido atingidas igualmente, da mesma forma e sofressem as mesmas consequências. Porém, como
aponta Harvey (2020), “embora os esforços de mitigação estejam convenientemente ocultos na retórica de que ‘estamos todos juntos nisso’,
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as práticas, principalmente por parte dos governos nacionais, sugerem
motivações mais sinistras”3. Segundo Boaventura de Souza Santos, seria
a normalidade da exceção:
A actual pandemia não é uma situação de crise claramente
contraposta a uma situação de normalidade. Desde a década
de 1980 – à medida que o neoliberalismo se foi impondo
como a versão dominante do capitalismo e este se foi sujeitando mais e mais à lógica do sector financeiro –, o mundo
tem vivido em permanente estado de crise. Uma situação duplamente anómala. Por um lado, a ideia de crise permanente
é um oximoro, já que, no sentido etimológico, a crise é, por
natureza, excepcional e passageira, e constitui a oportunidade para ser superada e dar origem a um melhor estado de
coisas. Por outro lado, quando a crise é passageira, ela deve
ser explicada pelos factores que a provocam. Mas quando se
torna permanente, a crise transforma-se na causa que explica
tudo o resto. Por exemplo, a crise financeira permanente é
utilizada para explicar os cortes nas políticas sociais (saúde,
educação, previdência social) ou a degradação dos salários.
E assim obsta a que se pergunte pelas verdadeiras causas da
crise. (SANTOS, 2020, p. 5).

Mais uma vez, voltamos a falar de sistema, no entanto, sob o ponto de vista da economia. Santos, no trecho em destaque, traz um ponto
interessante, que é o fato de o mundo estar vivendo permanentemente em
crise, mas isso seria um paradoxo, já que a crise é, por essência, temporária.
Contudo, quando se torna crônica, a crise passa a justificar todas as ações
que geram os cortes na educação, na saúde, na assistência social, bem como
no congelamento de salários.
Essa crise do COVID-19 é a pá de cal sobre um sistema planetário disfuncional. Temos de tomar medidas imediatas,
proteger vidas, conter na medida do possível a expansão do
vírus. Mas o mundo não está apenas se isolando nas casas,
está também parando para pensar. Se desgraça para algo serve, é para tirar lições. E a desgraça é muito maior do que tem
sido apresentado. Convergem neste momento quatro crises:
3 HARVEY (2020).
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a crise ambiental, a crise da desigualdade, o caos financeiro e
a pandemia. Ao paralisar a economia mundial, o coronavírus
nos coloca frente a um desafio sistêmico. A forma como nos
organizamos, como nações e como sociedade global, tornouse disfuncional. (DOWBOR, 2020)4.

Como apontado por Dowbor, o mundo está parando para pensar e
percebendo que estamos frente a um desafio sistêmico. Uma questão que
se coloca é: se a crise é permanente ou crônica e já existia mesmo antes da
pandemia, é porque o sistema capitalista, especialmente no que tange às
políticas neoliberais, vinha se mostrando abalado, em desmoronamento. A
economia que se baseia no modelo de produção e consumo está se mostrando evidentemente colapsada. Essa crise capitalista se exacerba nesse
contexto, já que, sem consumo, sem vendas, sem produção, sem economia.
“Na medida em que o consumismo contemporâneo estava se tornando excessivo, ele estava se aproximando do que Marx descreveu como
‘consumo excessivo e insano, significando, por sua vez, a monstruosa e
bizarra queda’ de todo o sistema” (HARVEY, 2020, p. 22). E o que isso
tudo tem a ver com a escola pública e gestão democrática? Os alunos
da escola pública, como integrantes da classe trabalhadora, nessa crise,
são os mais prejudicados. Ademais, estarão em pouco tempo integrando
o mundo do trabalho, isto é, farão parte dessa engrenagem capitalista,
e, para tanto, precisam estar cientes do que irão encontrar pela frente.
Segundo Gadotti (1992, p. 100) “[...] a participação e a democratização
num sistema público de ensino é a forma prática de formação para cidadania”. Nesse sentido, destacamos:
Desse modo, penso que a cidadania é o próprio direito à vida
no sentido pleno. Trata-se de um direito que precisa ser construído coletivamente, não só em termos do atendimento às
necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel do(s) homem(s)
no Universo. (COVRE, 2007, p. 11).

4 “Além da pandemia: uma convergência de crises” é capítulo do livro A
pandemia do coronavírus, organizado por João Décio Passos (São Paulo:
Paulinas, 2020. p.25-48. ISBN: 978-85-356-4614-6).
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Entender a cidadania como parte do direito à vida, construído coletivamente, de forma ampla e abrangente, significa pensar que, na escola, os
educandos precisam se desenvolver com consciência do seu papel transformador da realidade social. Essa construção coletiva da cidadania será tanto
mais efetiva quanto mais democrática for a escola e sua gestão.
O dilema do momento, após sete meses sem aulas presenciais, é o
retorno ou não à escola sem a existência de vacina para a COVID-19. A
decisão é complexa e podemos pensar a quem interessa o retorno às aulas,
se não temos como imunizar as pessoas. Outro ponto a ser levantado é que
os alunos da escola pública pertencem à classe trabalhadora, e, com essa
flexibilização para o retorno das aulas, a pandemia voltará a aumentar seus
índices de contaminação.
Necessário se torna resgatar os preceitos constitucionais democráticos, com a devida consulta aos diversos segmentos da sociedade, bem como
aos representantes da comunidade escolar, especialmente professores, famílias, médicos especialistas e governantes, de modo que uma solução seja
encontrada, não pela ditadura da maioria, porque isso não é democracia. A
democracia é muito mais do que votar sobre uma questão; é ouvir posições
diversas, favoráveis, contrárias; é debater com base em argumentos consistentes e fundamentados; a verdadeira democracia é a que se delimita pelos
direitos do cidadão, isto é, se os retira ou reduz, deixa de ser democracia.

Considerações Finais
Vivemos um momento histórico, de transição em todas as áreas da
vida do ser humano no planeta. Momento este que exacerba as desigualdades sociais com severos reflexos, sobretudo, para a classe trabalhadora,
com perdas de vidas, de empregos, redução de atividades, aumento de
miséria, de insegurança e desalento. Nesse cenário, a escola pública, que
atravessa, permanentemente, quadros de crise, foi empurrada, por assim
dizer, para um lugar desconhecido, muito mais desconfortável e incerto
do que o habitual.
Não obstante, a escola vinha perdendo as suas certezas seculares e
que há muito precisavam ser questionadas, para que pudesse libertar-se
de antigas amarras e tomar novos rumos; neste momento, nada poderia
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ser mais desafiador. Ter que continuar e avançar em direção ao desconhecido, recriando o seu modus operandi – como, por exemplo, incluindo e discutindo o papel das tecnologias comunicacionais na sua rotina
pedagógica, ainda que momentânea e circunstancialmente, sem recursos
financeiros e técnicos –, exigiu de todos na escola muita resiliência e criatividade. Ademais, professores tiveram que aprender do dia para a noite
a produzir videoaulas, conteúdos digitais, banners, posts, lives, podcasts,
tornando-se quase youtubers, além da aprender a navegar inúmeras plataformas digitais, utilizadas para um sem fim de reuniões, cada uma com
as suas particularidades, enfim; tudo isso sob a imposição do isolamento
social e o pânico da COVID-19.
A pandemia, assim, mais do que antecipar, pois talvez estivesse em
atraso, veio exigir da escola um aparelhamento urgente para o mundo digital. Ocorre que a escola pública faz parte do sistema educação, que, em
nosso país, é relegado a um dos últimos planos, em termos de investimentos e remuneração dos profissionais. Isso tornou essa adaptação emergencial uma tarefa hercúlea pela necessidade de rápida implementação,
além de uma missão árdua, precária e aterradora para a grande maioria
das pessoas que trabalham na escola pública. Foram e ainda estão sendo
muitas as dificuldades enfrentadas, tanto por não possuírem equipamentos
e internet compatíveis com a exigência dos aplicativos e/ou mínimos conhecimentos da linguagem digital, bem como por questões financeiras dos
alunos e de suas famílias, entre outros problemas específicos.
Além disso, preocupa a questão dos excluídos digitais, que não podem ser deixados para trás; o fantasma do ensino à distância – EAD, dentre
outros reservados ao mundo capitalista e às políticas neoliberais; o futuro
incerto do fazer pedagógico; o sair da zona conhecida e de certo conforto,
já conquistada, e ter que criar e experimentar outros lugares; o adquirir
novas competências e habilidades; todos esses são exemplos dos grandes
desafios que a educação está enfrentando. Talvez essa transição fosse menos
preocupante e traumática se a escola pública estivesse sendo preparada paulatinamente para o uso de tecnologias, pois, assim, se sentiria mais segura
e confiante nesse percurso. Todavia, como disse o poeta espanhol Antônio
Machado: “Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar”.
Nesse processo, ainda merece ser registrado, sendo bastante destacado nas reuniões pedagógicas, a essencialidade do papel do professor, bem
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como a abertura e boa vontade para enfrentar as dificuldades, ainda que
em equipamentos precários ou em celulares ditos ultrapassados.
O retorno das aulas na escola pública sem a existência de vacina é
um dilema à parte que deve ser debatido amplamente com todos os setores
da sociedade envolvidos na questão, com destaque para a presença dos professores e professoras de todos os segmentos, principalmente da educação
infantil, pelas limitações cognitivas próprias do desenvolvimento e pelos
aspectos sensório-afetivos das crianças.
Por fim, nos resta constatar e confiar que essa grande revolução que
está acontecendo de forma acelerada, para que o movimento escolar prossiga, venha, apesar dos pesares, a dar bons frutos. A par disso, o meio, o
tempo, o espaço e as relações interpessoais estão tendo a oportunidade de
ser revisitadas e reconstruídas em novas bases. O desafio é a mudança em
si mesma; é dar um passo à frente para o novo com esperança, no dizer
de Paulo Freire, do verbo esperançar, acreditando na possibilidade de que
tempos melhores, mais acolhedores, mais inclusivos e menos desiguais estejam por vir.
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Resumo: O ano de 2020 é marcado pela pandemia da COVID-19, que
impõe ao mundo profundas mudanças no modo de vida das sociedades. Decorrente disso, crises se instalam ou são agravadas em diversos
setores da sociedade. Com a Educação não é diferente, e inúmeros desafios se anunciam, principalmente no tensionamento entre iniciativas
que tentam promover um “novo normal” e as profundas desigualdades
sociais que aumentam a exclusão ao direito à Educação dentre as camadas populares. O objetivo deste artigo é discutir a Educação pública
em tempos de pandemia, problematizando o direito à Educação e as
desigualdades sociais. Ao longo do texto, destacamos aspectos que nos
levam a refletir acerca dos problemas já existentes antes da pandemia
e que foram agravados diante das crises sociais e econômicas que estão
assolando não apenas o Brasil, como todo o mundo. Com base principalmente em Santos (2020), abordamos pontos como a desigualdade
social na crise sanitária durante a pandemia do novo coronavírus, o papel da escola e da universidade diante da realidade que se instaurou ou
se intensificou na Educação brasileira, o trabalho remoto, a precarização do trabalho docente e a situação dos/as discentes, além das relações
que se estabeleceram entre escola e família.
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Introdução
O que podemos dizer sobre 2020? Um ano crítico? Esse é o ano que fez
o mundo conhecer algo inimaginável, exceto pelas obras de ficção distópicas:
uma pandemia provocada por um vírus altamente contagioso e letal, que fez
o mundo se isolar socialmente, restringindo a circulação das pessoas pelas cidades, fechando fronteiras, mudando drasticamente suas formas de interagir
para o meio virtual, colapsando hospitais e ameaçando economia; na qual a
grande expectativa está na espera de uma vacina que seja a cura. A pandemia
da COVID-19, provocada pelo coronavírus, é isso. Não que o mundo não tivesse sido acometido por pandemias em outras épocas, mas, talvez o avanço da
ciência, dos meios de comunicações e, por conseguinte, da medicina, nos dava
a impressão de ser impossível ocorrer algo como vimos acontecer.
No Brasil, assim como no mundo, a pandemia vitimou muitas
pessoas. No período de escrita desse artigo, os números oficiais registravam mais de 119 mil mortes dentre os mais de 3,8 milhões de infectados
(BRASIL, 2020).
Em função de nossas desigualdades amplificadas, a pandemia, aqui
no Brasil, deu maior visibilidade às crises de ordem social, política, econômica, ecológica, da saúde, da Educação, dentre outras. Talvez porque
inúmeros problemas foram ocorrendo simultânea e sucessivamente, também em proporções gigantescas. Não só deu visibilidade, mas agravou essas mesmas crises, sobretudo, entre as camadas populares.
Além de acirrar as desigualdades, dentre elas: o aumento de casos de
violência familiar (feminicídio e violência infantil); o genocídio do povo
indígena; o confinamento maior e radical dos presos; o aumento do subemprego, destacando a questão da intensificação da uberização4 como
forma de (não) trabalho, a pandemia abriu uma fenda mais ampla em
relação às pessoas que moram nas comunidades (favelas) e a classe média e
a elite social. Certamente, o vírus abriu as “veias do mundo” para as desi4 Tom Slee (2017), na obra Uberização: a nova onda do trabalho precarizado, problematiza
o conceito de Economia do Compartilhamento e traz a experiência mundial da empresa
de transporte Uber para compreender as complexas transformações contemporâneas no
mundo do trabalho e a perda de direitos trabalhistas historicamente conquistados. Dessa
forma, o termo uberização traz a emergência de compreender essas novas formas de organização do trabalho que vêm crescendo mundialmente.
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gualdades, pois ele atinge todas as classes sociais, mas não da mesma forma.
A questão central, nesse ponto, é: quem mais morre do vírus? A elite, a
classe média ou as classes populares?
Os números citados representam a potência da pandemia, mas também um governo desorganizado ou descolado das questões estratégicas nacionais, com preocupações que não refletem as reais necessidades da sua
nação, do povo, já que não teve um comportamento consensual no que se
refere às decisões frente ao combate à pandemia. Muitas vezes, a preocupação com a retomada da economia, em detrimento da vida, em uma sociedade cujas bases de existência estão pautadas no capitalismo, contribuiu,
em nossa percepção, para a geração de ondas de informações contraditórias
e o afrouxamento precipitado das medidas de isolamento social e sanitário.
Em um contexto de grandes desigualdades sociais, acrescido do descaso e sucateamento da saúde pública, bem como da Educação pública; das
reformas econômicas e trabalhistas precarizadoras das condições de trabalho
e do trabalhador; das políticas de ataque aos direitos constituídos, frutos da
luta dos movimentos sociais; e de uma massiva poluição do ambiente e desmatamentos, a crise sanitária se instalou e, de forma bastante nítida, mostrou
como o sistema econômico em que vivemos – capitalismo – e a doutrina
neoliberal (diretamente vinculada aos grandes empresários, que dominam
os mercados) não consegue responder a uma crise e socorrer decentemente a
população de uma nação; pior que isso, não consegue sobreviver senão pelo
sacrifício daqueles a quem explora. E a quem as pessoas precisaram recorrer
de imediato, senão aos Estados? Com isso, verificou-se a importância dos
Estados, em tempos em que linhas político-econômicas tentam desacreditar
o seu papel e reduzi-lo em favorecimento do fortalecimento da iniciativa
privada. Mas, será que os Estados pelo mundo afora estavam preparados para
atender as pessoas frente a essa realidade provocada pela COVID-19?

Tensões sobre a Educação na pandemia:
desafios em curso
Para Santos (2020, p. 22), uma das lições que a pandemia nos traz é
que “o tempo político e mediático condiciona o modo como a sociedade
contemporânea se apercebe dos riscos que corre”. Para o autor (Ibid.), as
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crises de progressão lenta costumam passar despercebidas, mesmo quando graves e de maior letalidade, enquanto as crises com letalidade rápida
mobilizam com certa urgência os poderes políticos, embora as medidas
adotadas sejam investidas nas consequências e não nas suas causas.
No Brasil, é possível observar, por exemplo, que as crises e as desigualdades sociais, como a fome, a precarização do sistema de saúde, a falta
de saneamento ou sua precariedade e a precarização do trabalho (direitos
trabalhistas, auxílios, desemprego, formalidade, dentre outros) se acentuaram com a pandemia da COVID-19. Isso sem contar as crises ambientais,
para as quais há pouquíssima visibilidade, como se não fossem capazes de
impactar a vida na Terra, como os desmatamentos principalmente provocados pela extração de madeira, pelos agronegócios, mineração, ocupações
irregulares de terras e a poluição das águas que, nesse ano mesmo, já nos
causou problemas de abastecimento na cidade do Rio de Janeiro. Acrescentamos também as disputas pelas terras indígenas, que têm resultado no
massacre de vários povos.
Santos (2020, p. 23) aponta também como outra lição que “[...] as
pandemias não matam tão indiscriminadamente quanto se julga. É evidente que são menos discriminatórias que outras violências cometidas na
nossa sociedade [...]. Mas discriminam tanto no que respeita à sua prevenção, como à sua expansão e mitigação”. Ainda no início da pandemia, foi
comum ouvir que ela era “democrática”, pois atingia ricos e pobres. Esse
discurso, em uma análise menos superficial, mas um pouco mais cuidadosa e menos tendenciosa ao senso comum, revelou que o fato de acometer
todas as classes sociais não a fazia “democrática”; pelo contrário.
Porém, como já sinalizado antes, a questão adentra para os dados
de quem sobrevive ou não ao vírus. Ou seja, quem consegue um atendimento que permita a sua pronta recuperação, no qual os recursos –
dentre eles os espaços, os medicamentos e as máquinas necessárias – se
façam presentes e em funcionamento para o devido tratamento, independentemente de quem está ali para viver. Em princípio, esse contágio
se deu pela exposição a que os sujeitos estavam submetidos, pegos de
surpresa – era algo novo, impensado –, sem informações precisas sobre o
que ocorria. Em pouquíssimo tempo, a pandemia revelou-se tão antidemocrática como todas as outras crises das quais temos conhecimento. Os
que podem cumprir o isolamento social e possuem adequadas condições
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para isso correm menor risco de contágio do que aqueles que vivem a
tensão entre se isolar e trabalhar para o sustento; milhares de famílias
comem do pouco dinheiro conseguido diariamente.
A Educação durante a pandemia também sofreu impactos. O isolamento social impôs o fechamento das escolas, faculdades e universidades
como medida para reduzir chances de contágio pela interação. Mas o que
se viu a seguir foi a pressão dos sistemas pelas chamadas “aulas remotas”,
tentando imprimir uma falsa sensação de normalidade ao contexto vivido,
cumprindo o currículo das disciplinas escolares. A quem interessa e o que
se quer com essa falsa sensação de normalidade, chamada “novo normal”?
Essas iniciativas não consideram as pessoas em meio ao sofrimento emocional do isolamento – principalmente das crianças e jovens –, às preocupações com suas famílias e com o sustento, ao cuidado com doentes e
às perdas da pandemia. Também não consideravam os limites tecnológicos a que estão submetidas as camadas populares, com aparelhos que não
possuem configurações suficientes para acessar determinados recursos das
aulas, bem como acesso limitado ou inexistente à internet de uso pessoal.
O que a pandemia fez foi fortalecer o discurso que defende a educação digital, percebida como um campo para exploração econômica. Ou
seja, a ideia de uma educação digital, antes criticada ou até mesmo desvalorizada, mas que há bastante tempo, e de forma crescente, vem tornandose um investimento por parte de instituições privadas, é vista agora como
uma solução para a educação pública e privada nos tempos de pandemia.
Essas iniciativas recebem críticas por proporcionarem o surgimento de um
mercado de educação no qual, acima de outras preocupações, o modelo
virtual passa a ser entendido como algo lucrativo, já que atinge a um número maior de alunos e alunas, sendo que vários profissionais do campo
educacional passam a ser vistos como desnecessários (os auxiliares, as equipes de limpeza e até mesmo professores/as que não busquem atuar com os
“novos” recursos midiáticos).
A pandemia em muito intensificou a exploração e precarização do
trabalho docente. É de longa data que o trabalho dos/as professores/as,
bem como a educação, vêm sendo entendidos de forma reducionista como
ensino. Isso faz com que se pense que o único modo de trabalho justificável do professor seja estritamente o atendimento ao estudante. Assim, só é
concebível preparar aula, dar aula, avaliar a aprendizagem. E nesse sentido,
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pouco importa se parte, e qual parte dos estudantes não possui acesso aos
meios digitais para aulas remotas ou à distância; importa, antes, que os
professores estejam produzindo e à disposição para o atendimento, pois
isso é ensinar e trabalhar nessa concepção dura e alienante, predominante
em nossa sociedade.
As jornadas trabalhadas estão maiores para muitos docentes que,
para atenderem a essas demandas, se veem na obrigação de produzir aulas
remotas, preparar conteúdos para as plataformas ou espaços virtuais similares – como videoaulas e podcasts – e se dedicar a aprender como gravar,
editar e hospedar esses materiais nos espaços virtuais; coisas que muitos
nunca fizeram antes, e que não têm formação para fazerem, fora que seus
contratos ou concursos não previam essas atribuições.
É preciso considerar que esse trabalho aumenta a cada série/ano escolar atendido pelos/as professores/as, sendo que o número de turmas e as
concepções filosóficas variam em virtude dos diferentes modelos existentes
de escolas. Pensar a uniformização da prática educativa frente à diversidade
de estudantes e contextos socioculturais agrava mais ainda as desigualdades
socioculturais. As ferramentas e recursos de uso particular – computador
pessoal, internet, energia elétrica – são agora postas a serviço, sem qualquer
compensação pela sua aquisição, manutenção ou custeio. Isso gera sobrecarga de trabalho, principalmente no caso das professoras mulheres, que
vivem o impacto de exercer seu trabalho docente em concomitância com
jornadas de trabalho intensificadas por ter de cuidar dos filhos e do lar.
Os espaços de socialização, trocas de conhecimento e interação presenciais dão lugar a uma realidade virtual, remota, distanciada e individualizada, na qual a fronteira entre os espaços públicos e privados se fundem,
e os limites estabelecidos para a realização do trabalho pedagógico se ampliam, frente a uma realidade complexa instaurada pela pandemia, para a
qual não foi possível escolher, trilhar ou mesmo planejar mecanismos que
permitam aos docentes e até mesmo aos discentes a concretização do processo de ensino-aprendizagem.
Para além das questões inerentes às desigualdades sociais e econômicas, cuja presença se faz pulsante em uma sociedade pautada no modo
de produção capitalista – que produz a materialização da existência humana em seu processo embrutecedor e desumanizante –, temos muitos
estudantes e professores/as sem o devido aparato tecnológico e psico64
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lógico, além do conhecimento adequado para a realização/participação
das/nas aulas remotas. Dificuldades de acesso à internet variam entre os
sujeitos que conseguem acessar, fora a questão da invisibilização das residências como espaços privados, com sujeitos em suas realidades privadas
e familiares, que parecem naturalizar-se como espaço laboral “público”5,
disponível e acessível.
Outro elemento que se faz necessário destacar está relacionado ao
envolvimento das famílias nas tarefas e atividades escolares, além das exigências de adaptações, nesse contexto, às tarefas de home office e demandas de trabalho.
Tais tensionamentos são múltiplos e se revelam de formas diferentes para cada organização familiar, pois não temos como dimensionar quantas delas foram afetadas pela perda de entes vitimizados pelo
coronavírus, pela perda de empregos, pela fome, pela ausência da merenda escolar como uma garantia de alimentação para muitas crianças
das camadas populares. Contudo, mesmo que não seja nosso objetivo
mensurar tais realidades, entendemos que se faz necessário recuperá-las
aqui como forma de registro e narrativa desse momento que atravessamos e que nos atravessa.
Nas narrativas trazidas em algumas lives6, é possível perceber a
complexidade deste momento, que afeta diretamente a atuação docente e, sobretudo, a defesa pela educação pública, gratuita, laica e de
qualidade, referenciada em uma perspectiva emancipatória. E o grande alerta que fica é que, aproximadamente, 60% das crianças e jovens
do mundo estão sendo prejudicadas educacionalmente, em virtude de
tudo que já foi mencionado nesta seção.
5 Esclarecemos que destacamos a questão do “público”, já que muitos dos materiais confeccionados pelos docentes são postados em redes sociais e terminam circulando não só
entre os/as alunos/as, como entre a sociedade em geral.
6 O professor Waldeck Carneiro tem publicizado em seu canal no Facebook uma série de
lives cujas temáticas envolvem a discussão da pandemia. Na live, intitulada “Pandemia e
pós-pandemia: desafios à educação” Waldeck narra sobre um recorrente desconforto entre
os docentes que, diante de uma atuação remota e disponibilização de seus números de
celulares e WhatsApp e tem recebido mensagens em vários momentos do dia, gerando
uma sobrecarga de trabalho.
Disponível em: <https://www.facebook.com/341216022616408/videos/1070074190052901/>.
Acesso em: 02 jun. 2020.
65

Educação em Tempos de Pandemia

Educação pública como Direito em uma perspectiva
emancipatória: mais lições da pandemia
Santos (2020) em sua recente obra A cruel pedagogia do vírus, nos
convoca a refletir sobre algumas “lições” dos tempos de pandemia suscitadas em seu texto, realizando uma contundente crítica a algumas delas,
e nos convida a refletir sobre a possibilidade de mudança nesse cenário
marcado pela desigualdade social e sanitária, pela exploração do ecossistema em prol do capital e do consumo, por processos de dominação e colonização patriarcais. Por meio desse cenário, Santos nos convida a indagar
acerca das possibilidades de aprender com o “erro” e de, nesse momento,
avaliar a viabilidade de construção do novo, de um resgate à humanização
em harmonia com o planeta e com os demais seres.
Entendemos que esse seria o convite central no viés pedagógico que
se revela dentro da perspectiva de nos reinventarmos, de buscarmos olhar
para o percurso de produção de nossa existência, sob pressupostos liberais,
neoliberais e capitalistas, amparados em crises que ameaçam a perspectiva
ontológica da humanidade, acirram as desigualdades, ampliam a exploração material humana, pendendo para a exploração e expropriação da vida,
o que não deve manter-se. Nas palavras de Santos,
[...] a actual pandemia não é uma situação de crise claramente contraposta a uma situação de normalidade. Desde
a década de 1980 – à medida que o neoliberalismo se foi
impondo como a versão dominante do capitalismo e este se
foi sujeitando mais e mais à lógica do sector financeiro –,
o mundo tem vivido em permanente estado de crise. Uma
situação duplamente anómala. Por um lado, a ideia de crise
permanente é um oximoro, já que, no sentido etimológico,
a crise é, por natureza, excepcional e passageira, e constitui
a oportunidade para ser superada e dar origem a um melhor
estado de coisas. Por outro lado, quando a crise é passageira,
ela deve ser explicada pelos factores que a provocam. Mas
quando se torna permanente, a crise transforma-se na causa
que explica tudo o resto. (2020, p. 5).

De acordo Santos (Ibid.), a crise se torna permanente, dentro de
uma estrutura organizada para não ser solucionada, para se reinventar den66
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tro de uma lógica metabólica inerente aos processos de manutenção de
uma sociedade hipercapitalista, cujos objetivos visam “legitimar a escandalosa concentração de riqueza e boicotar medidas eficazes para impedir a
iminente catástrofe ecológica” (SANTOS, 2020, p. 5).
Na tentativa de refletir sobre as possibilidades que se revelam para
a superação do capitalismo como forma de produzir a materialidade da
existência humana em toda sua contradição, buscaremos a seguir elencar
algumas apreensões deste momento, trazidas como possíveis “lições”, que
nos convidam a pensar os sentidos que se apresentam e afetam a educação
pública no cenário que atravessamos e que nos atravessa, mesmo contra
nossa vontade. A palavra “lição” foi empregada propositalmente, pois aqui
ela será tratada em uma ambiguidade de sentidos: em diálogo com Santos
(Ibid.) e com um trecho da canção de Beto Guedes: “A lição que sabemos
de cor, só nos resta aprender”7; e a lição empregada no sentido de uma
atividade, de um exercício escolar, pois, para nós, a perspectiva que cada
uma delas traz revela os tensionamentos e perspectivas em curso acerca da
educação pública e de seus fazeres inerentes.
A partir da instauração do isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a suspensão das aulas presenciais,
alguns elementos complexos se instauram. Na tentativa de compreensão
desses elementos, destacamos aqui a dimensão do isolamento e individualização em contraposição à ideia da socialização em sua presencialidade e
da força da construção na coletividade.
Consideramos que não é possível pensar em qualquer possibilidade
de mudança no cenário educativo sem considerar a centralidade do tra7 No momento em que escrevemos este artigo, estamos na estação mais fria do ano, o
inverno, e as recomendações de isolamento ainda se mantém para aqueles que têm possibilidade de cumpri-lo, pois, mesmo sem nenhuma mudança acerca da disponibilização
efetiva de uma cura, um remédio ou vacina contra o SARS-2 COVID-19, em muitos estados e municípios brasileiros as rotinas comerciais retornaram, submetendo trabalhadores/população ao risco de contaminação. Chamamos a atenção para a questão da estação
inverno, que é justamente o período em que as doenças respiratórias são mais frequentes,
e, por essa razão, é o momento em que a COVID-19 encontra maior condição de sobrevivência. Na canção “Sol de Primavera”, de Beto Guedes, nos apropriamos do sentido
de esperançar, de quando entrar setembro, com a chegada do sol e da primavera. Surge,
assim, nessa perspectiva do sol em contraposição ao inverno, uma esperança de melhora
nas condições de risco de contaminação por coronavírus, aliada ao entendimento dos
tensionamentos que a pandemia traz para a educação pública e sua necessária superação.
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balho docente nesse processo, centralidade aqui defendida e pensada em
uma perspectiva de constituição de sujeito autônomo de sua prática e de
uma atuação política de relevância nas relações educativas. O protagonismo docente, a formação docente, se dá mediante seu fazer, mediante
sua práxis (FREIRE, 1987), como resultado de uma relação entre teorias
e práticas, instituídas por meio de trocas nos momentos de discussão coletiva e planejamento de suas ações. Estar em constante reflexão com os
pares sobre o papel social da escola e da educação pública, sobre a construção do currículo, sobre o projeto político-pedagógico escolar, sobre o
diálogo com a comunidade, sobre os processos avaliativos e a mediação
de seu fazer com os sujeitos estudantes são elementos inerentes às práticas escolares. Mesmo que esses elementos, por diversas peculiaridades,
possam se apresentar de formas diferentes, dentro de uma perspectiva de
educação em sua presencialidade, eles se tornam inerentes ao processo de
pensar a educação.
Contudo, com a instauração do trabalho remoto, observamos um
processo de individualização e isolamento do professor nesses processos
constitutivos da presencialidade. Mesmo que haja um esforço de manter os encontros, o planejamento pedagógico e a reflexão da atuação
docente pela via tecnológica e virtual, entendemos que não existe a
possibilidade de se igualar ao potencial presencial, isso sem considerar
as dificuldades inerentes aos recursos e acessos tecnológicos já apontados anteriormente.
Como desdobramento do processo de isolamento mencionado acima, temos um enfraquecimento do coletivo de professores e da relação
entre escola e comunidade nas tomadas de decisão. Compreendendo a
realidade escolar em sua pluralidade, podemos afirmar que muitas tomadas de decisão se davam em função de acontecimentos ocorridos no
cotidiano escolar, nas relações instituídas nos chãos das escolas entre seus
sujeitos, e que, simplesmente pelo fato de tais relações não estarem mais
acontecendo em sua dimensão presencial, pautada na socialização entre
todos seus sujeitos, tornam-se esvaziadas de sentidos e de alcance para
tomada de decisão virtualmente.
Acrescido a tudo isso, tem sido veiculado nas mídias o aumento
de violência contra a mulher em período de isolamento social. Com68
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preendendo as crianças em suas fragilidades em famílias que praticam
atos violentos, indagamos, como exemplo da fragilização de tomada
de decisão mencionada acima: como identificar remotamente se uma
criança está sofrendo violência doméstica? Em uma relação presencial,
fora do ambiente familiar, seria mais viável a identificação e até mesmo
a conversa com a criança longe do agressor. Mas, remotamente, como
isso seria possível?
Esta é apenas uma situação ilustrativa trazida aqui para auxiliarnos a pensar na relevância do fazer educativo em sua dimensão coletiva
dentro dos espaços escolares em interação com seus sujeitos pertencentes, bem como na dimensão para além dessas fronteiras, com a comunidade e o entorno escolar.
Se considerarmos uma proporção de sujeitos, tanto educadores
quanto familiares, que não possuem recursos tecnológicos, acesso à internet ou conhecimento para utilizá-los, poderíamos, somente por esse
entendimento, compreender uma série de entraves e dificuldades no que
se refere à comunicação da escola com a comunidade em tempos de pandemia, e, diante desses elementos, compreender a fragilidade e o enfraquecimento da práxis pedagógica, que em tempos de pandemia torna-se
exclusivamente individualizada, fragmentada, e, por isso, enfraquecida.
A intermediação de um ensino remoto, quando viabilizado, trouxe uma discussão já presente nos tensionamentos entre projetos conservadores e reacionários de educação, que é a discussão acerca da educação como instrução apenas dicotomizada de seu sentido ontológico e
político de educação.
Freire (1987) em sua obra Pedagogia do oprimido, elaborou uma
crítica à educação bancária, como uma prática esvaziada de sentidos,
dicotomizada da atuação política do educador em sua compreensão de
estar e agir no mundo, com suas situações-limites. Nessa perspectiva, o
conhecimento não era produzido pela relação entre os sujeitos e destes
com o mundo, mas sim elencados e reproduzidos de forma exteriorizada,
em uma ordem hierarquizada, na qual o professor representava o sujeito detentor do conhecimento e os alunos os passivos, que absorveriam
aquele conhecimento previamente determinado.
No cenário social pré-pandemia, alguns elementos já se colocavam
como desafios à educação pública em seu caráter formador e político,
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bem como à autonomia docente. Para ilustrar tais desafios, citamos, por
exemplo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)8, o Projeto Escola sem Partido9 e a Emenda Constitucional nº 95, de 201610.
Podemos compreender a BNCC e o Projeto Escola sem Partido
como iniciativas a serviço de uma educação esvaziada de sentidos, exteriorizada, alienada, reprodutora, e, dessa forma, atendendo aos aspectos
da instrução em detrimento do ato de educar, de modo que a educação
pública não seja capaz de formar sujeitos críticos e proporcionar uma
reflexão acerca dos instrumentos de opressão e manutenção do status quo
hegemônico vigente.
Diante de tais problematizações, podemos inferir aqui uma reflexão:
seria possível pensar a prática do ensino remoto como aliado a uma educação bancária? De que forma, a partir dos aspectos listados anteriormente,
a prática remota poderia romper com essa vinculação? De que forma a
função clássica e política de educar fica comprometida pela prática remota?
Trazemos tais problematizações como elementos de reflexão, pois,
em virtude de estarmos ainda vivendo os tensionamentos provocados pela
pandemia, pelo isolamento e pela indefinição de como se organizarão os
sistemas de educação pós-pandemia, o que propomos aqui é trazer tais
questionamentos como forma de inferência, e, ao mesmo tempo, de narrativa dos contextos e desafios que se apresentam.
Contudo, acreditamos que não cabe aqui a realização de um juízo
de valor acerca da prática remota. Neste momento, ela é o possível, e
cumpre, a nosso ver, um importante papel de contato e construção de laços entre escola e comunidade. Entretanto, quando essa prática representa apenas mais uma estratégia de reprodução de conteúdo, de instrução
atendendo aos pressupostos de uma educação bancária, ao mesmo tempo
em que desconsidera todas as outras demandas que os estudantes e suas
famílias atravessam e que fogem ao escopo do conteúdo escolar, entende8 Conferir Base Nacional Comum Curricular em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.
9 Organização que, sob o pretexto de defender uma educação livre de ideologia, inspira e
incentiva ações de censura e controle do livre pensamento nas instituições educacionais,
porém tem nas suas bases concepções marcadas por ideologias de correntes político-partidárias e religiosas (ultra)conservadoras.
10 Institui novo regime fiscal: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm.
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mos que há um risco no sentido de se aliar aos pressupostos conservadores já em curso antes da pandemia, que defendem e buscam incorporar o
ato de instrução em detrimento do educar. “A ideia conservadora de que
não há alternativa ao modo de vida imposto pelo hipercapitalismo em
que vivemos cai por terra. Mostra-se que só não há alternativas porque o
sistema político democrático foi levado a deixar de discutir as alternativas” (SANTOS, 2020, p. 6).
Defendemos que não é possível pensar a escola e suas relações apenas como instrução, nem antes da pandemia, nem durante, e nem após.
A escola é um espaço genuíno de socialização, uma oportunidade de seus
sujeitos, de suas crianças, saírem do mundo privado (família) para a troca
na pluralidade social. Dessa forma, entendemos o espaço presencial como
um espaço de emancipação e humanização, essencial para pensar a sociedade capitalista dos meios de produção, onde o contraditório é produzido
socialmente e se torna latente nos chãos das escolas. Diante dessa contradição, por meio de uma atuação política no ato de educar, a escola e os educadores docentes podem proporcionar a capacidade crítica de disputa pelo
direito ao trabalho compreendido em seu princípio educativo, e, portanto,
um direito à vida e não uma preparação para o emprego.

A emergência dos movimentos sociais em defesa
do direito à educação
Recentemente, assistimos a uma série de tentativas de retorno às
aulas presenciais. Uma mobilização contrária tem se revelado nas redes
sociais e nos espaços sindicais, contudo, tais tentativas por parte de alguns governos não se dão como superadas e ainda estão tensionadas na
dinâmica social.
Percebemos que, atrelado à ideia da individualização apresentada
anteriormente, justifica-se essa reabertura dos espaços escolares amparados no atendimento dos “protocolos de segurança para um novo normal”.
Compreendemos que tal dimensão vem ganhando maior amplitude na
sociedade, sobretudo após reabertura do comércio. Fica implícita a ideia
de que a segurança contra o contágio da COVID-19 depende exclusivamente dos cuidados tomados por seus sujeitos, como o uso de máscaras e a
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higienização das mãos, vestimentas e alimentos. Esse entendimento parece
isentar os governos de resguardar a vida, a saúde de sua população, e especialmente de se relacionar com as precárias condições de assistência pública
à saúde da população infectada.
Um diálogo com Arroyo (2012) nos permitiu entender como a articulação entre a educação popular e os movimentos sociais teve e tem o intuito de ressignificar as vertentes pedagógicas vigentes nas escolas de educação
básica do Brasil. Nesse momento, podemos indagar, com base nas ideias de
Arroyo (Ibid.), o porquê da questão da escolaridade no Brasil ser pensada tão
tardiamente. Ou seja, para quem foi direcionada a expansão da educação em
nosso país? Para quem e como foi pensado o modelo de educação infantil; a
educação básica; a educação técnica; e a formação universitária?
Essas são questões e proposições que remetem à Primeira República,
momento em que a ideia de Educação Pública ganha força no cenário político nacional, e que o medo em relação ao povo “ilustrado” passava a se
fazer presente mais veementemente nos discursos e debates de intelectuais
e políticos da época.
Dentro desse aspecto, uma questão sobre a qual o autor nos leva a pensar é: que caminhos têm tomado a discussão em relação à questão curricular
pós-pandemia? O que está sendo pensado? O que começa a ser definido em
relação aos conteúdos das disciplinas a serem ministradas e o chamado “novo
normal”, no qual crianças, jovens e adultos terão que vivenciar uma estrutura
educacional que abarque aquilo que não foi ministrado em 2020?
Nesse aspecto, devemos levar em consideração os sujeitos que estão
presentes nas relações e no processo de ensino-aprendizagem, as epistemologias que se estabelecem entre o sujeito indagativo e o objeto inerte; ou
seja, olhar a partir de outros contextos, e não só aquele preestabelecido.
Arroyo (2012) defende a necessidade do país de se (re)inventar diante dos novos cenários que surgem na sociedade brasileira. Ele nos questiona: quem são os filhos dos movimentos sociais? Quais os lugares que
eles ocupam no processo educacional? Como se caracteriza a identidade
dos educandos influenciados pelos movimentos sociais? E qual a estrutura
vigente dentro do modelo público de educação no Brasil?
Nesse momento, o texto de Arroyo (2012) dialoga com Santos
(2020) em relação ao papel dos movimentos sociais diante da pandemia
da COVID-19, já que Arroyo nos leva a entender como a construção da
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identidade pode ser fluida, já que sofre inúmeras transformações. Assim,
docentes e discentes, hoje, no século XXI, já não são mais os mesmos, e
essas diferenças precisam ser entendidas dentro de um contexto que leve
em consideração o empoderamento desses diferentes sujeitos no momento
em que lutam pelos seus direitos.
Diante dessa nova conjuntura social, Angela Alonso (2009) nos
mostra que as mudanças que estão ocorrendo nas estruturas sociais não
mais ocorrem a partir unicamente da luta armada e da tomada de poder.
Os novos movimentos sociais trazem para o cenário um novo elemento –
a persuasão –, tendo como objetivo atender às demandas da sociabilidade
da cultura.
Isso marca a virada nas reflexões acerca das mobilizações sociais, que
começam a ser vistas e concebidas como “movimentos”, nos quais a estruturação enquanto um grupo, bem como as ideias e propostas defendidas
em reivindicações vão muito além das condições apenas de um dado setor;
elas passam a atingir a condição de vida de uma sociedade permeada por
uma cultura.
Para Alonso (2009), os novos movimentos sociais não têm uma “base
social demarcada”, o que não nos permite criar um “rótulo” para as mobilizações. Isso se dá em virtude da multiplicidade de grupos marginalizados
e marcados pela exclusão social. Esses novos movimentos trazem consigo
a defesa de formas alternativas no que se refere aos modelos de participação e gestão, já que combatem a difusão de informações veiculadas pelos
meios de comunicação de massa, que tendem a gerar um discurso único e
simplificador da realidade.
Ambos os autores sinalizam, cada um à sua maneira, que os movimentos sociais permitem que os sujeitos redefinam suas identidades, deixando de ser apenas observadores para se transformaram em protagonistas
e difusores de novas propostas e vertentes pedagógicas.

Considerações finais
Destacamos um aspecto que marcou e marca as relações estabelecidas durante a pandemia – a solidariedade estabelecida, principalmente,
entre as camadas populares, seguida pelos povos indígenas e de organi73
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zações como o Movimento dos Sem Terra (MST) e movimentos feministas, que distribuíram cestas básicas, materiais de higiene, máscaras e
roupas de uma forma geral.
A cruel pedagogia do vírus é antagônica à pedagogia libertadora pensada por Freire (1967). A primeira é cruel, pois o grande debate gira em
torno da questão: será que a sociedade vai aprender? Será que teremos uma
alternativa civilizacional? Será que o mundo vai mudar realmente?
Diante dessas questões, encontram-se a escola e a universidade.
Como essas instituições estão e, futuramente, vão se posicionar frente a
tudo isso? Será possível encontrar caminhos para a superação dos desafios
e dos movimentos ultraconservadores que já atingem a escola pública e
o fazer docente na pré-pandemia? Será possível ampliar uma consciência
de classe pela defesa da educação pública, gratuita e laica, de modo que,
coletivamente, seja possível impedir outras configurações e arranjos dos
sistemas educativos que potencialmente já indicam a desvalorização, o
descrédito e a precarização do fazer docente e da educação pública?
A ideia de uma alternativa civilizacional traz à tona o julgamento
acerca de uma transição paradigmática que levará certo tempo para ocorrer, mas que provavelmente nos possibilitará o nascimento de uma nova
estrutura de civilização, cujo ponto central encontra-se na relação que teremos com a natureza, questionando e refletindo acerca dessa sociedade
de consumo em que estamos inseridos/as, frente a uma economia das desigualdades que precisa se (re)estruturar. Uma mudança civilizacional na
qual percebamos que existem bens comuns, que não podem ser privatizados (como os recursos naturais, em destaque, a água). Precisamos construir
nas escolas, universidades, na sociedade como um todo, inclusive junto aos
movimentos sociais, espaços onde possamos pensar e discutir essas transformações, repensando o processo de aprendizagem, em consonância com
a ideia de uma “ecologia do saber” (SANTOS, 2020).
Muitos dizem “2020, o ano que não deve ser lembrado”. Nós, entretanto, acreditamos que ele deve ser lembrado, sob uma perspectiva de
reflexão sobre o passado, o presente (e futuro), e de ensinamento sobre
fazermos escolhas melhores para nós e para o mundo.
Finalizamos a escrita deste artigo sem um arranjo final para as complexidades apontadas e em curso. Contudo, amparados em Freire (1987),
defendemos aqui o caráter humanizador, transformador, problematizador,
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conscientizador e emancipador da educação construída por seus sujeitos,
homens e mulheres que estão sendo, na materialidade do mundo, dentre
as contradições que um sistema opressor impõe, mas também dentro da
possibilidade latente de construir inéditos viáveis, superando a opressão
e as situações-limite. Não deixamos de acreditar. Desejamos que as lições
da pandemia possam nos proporcionar velocidade na mudança, e que sua
relação humanizadora, ontológica de ser e existir, da vida em seu sentido
pleno, não se demore. Temos pressa.
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Resumo: O presente artigo apresenta reflexões e apontamentos sobre os
impactos da pandemia do novo coronavírus nos cotidianos educativos
da Educação Infantil, bem como as inquietações em relação aos desmontes na Educação Pública, produzidos por uma política neoliberal que
vem sendo intensificada durante a pandemia vivenciada no Brasil, desde
março de 2020. As questões apresentadas nos convidam a refletir sobre
os processos condutores das atividades remotas, sobretudo na Educação
Infantil, sob a perspectiva das crianças, das famílias e de professoras e
professores que, coletivamente, vêm buscando outros modos de construir relações e cotidianos educativos, que sejam lócus de acolhimento
e socialização. Em meio a todo esse processo, refletimos ainda sobre o
direcionamento do Estado para o retorno às aulas presenciais, apontando
a indignação da sociedade diante desse quadro. O artigo leva em conta
os debates produzidos nos encontros online da disciplina Educação e
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Movimentos Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Educação –
Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
realizados durante o primeiro semestre letivo de 2020.
Palavras-chave: pandemia de COVID-19; educação infantil; movimentos sociais.

Introdução
“É um bichinho que ninguém vê.” 3 Essa é a definição do novo coronavírus elaborada por Maria Clara, 3 anos de idade. Que bichinho é esse
que ninguém vê e que vem impactando profundamente o planeta, por
meio de uma pandemia? Essa é uma complexa pergunta que nos acompanhará ao longo deste diálogo em forma de artigo.
O mundo vem passando por uma das crises mais devastadoras dos
últimos 100 anos, com a pandemia do novo coronavírus, que parece desnudar os males produzidos pelo hipercapitalismo, para atacar o sistema
político democrático. Nesse contexto, as alternativas ao modo de vida do
hipercapitalismo não têm visibilidade nos debates, uma vez que o conservadorismo criou a ideia de que é impossível projetar essas alternativas;
mas elas surgem, dentre outras maneiras, por meio das crises pandêmicas.
Como sugere Boaventura de Sousa Santos, “as alternativas voltarão da pior
maneira possível” (2020, p. 6). E é o que estamos vivendo neste momento,
quando compreendemos que o sistema capitalista, pintado de neoliberalismo, produz crises permanentes, para justificar as intensas investidas contra
o meio ambiente, que vem sofrendo duros ataques ao longo dos séculos, e
fortalecer a concentração de riquezas.
É preciso observar que, neste período de pandemia, foi possível diminuir a poluição no mundo, como temos visto nos noticiários, por exemplo. Será esta a única alternativa para combater a catástrofe ecológica, neste
tempo histórico em que estamos mergulhados e materializados? Uma pista
3 Disponível em: https://www.coronavirus.uerj.br/wp-content/uploads/2020/04/GIF
-RDIC.pdf. Acesso em: 19 ago. 2020.
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para essa resposta surge quando percebemos que os governos democráticos apresentam uma tendência a uma letalidade pandêmica menor que os
governos conservadores. Uma curiosidade que importa destacar é que são
estes mesmos governos conservadores quem têm uma herança política, que
se revela também na atualidade, de desacreditar e subalternizar os debates
que dialogam para a construção de novas alternativas de modos de vida.
Apresentadas essas premissas, vale a retomada da pergunta inspirada
na definição da pequena Maria Clara sobre o novo coronavírus: e esse bichinho que ninguém vê? Só ele é um perigo invisível?
No contexto da atualidade imediata, em que o perigo é invisível, não
só pelo novo coronavírus, mas pelas velhas formas de subalternização das populações empobrecidas, que são descartadas pela força, também invisível, do
mercado, algumas lições (SANTOS, 2020) são identificadas. Dentre elas, a
clareza de que as crises não são acidentes, pois são produzidas rigorosamente
para existirem e servirem a um lado da sociedade, que desconsidera todos os
outros. Outra lição revela que a pandemia não mata indiscriminadamente,
como vem sendo pregado. Existem grupos sociais que são mais afetados que
outros. Trata-se daqueles que não têm como seguir as recomendações da
Organização Mundial da Saúde, por serem oprimidos pelos modos de dominação capitalista, colonial e patriarcal. E são esses grupos mais afetados que
também morrem durante a pandemia, não pela COVID-19, mas pela necropolítica – conceito elaborado por Achille Mbembe (2018) para traduzir a
prática política e social que faz morrer e deixa viver, ou seja, determina quem
vive e quem morre a partir da estrutural social e colonial de subalternização.
De acordo com Sílvio Almeida (2018, p. 19), “as relações entre política e
terror não são recentes, mas é na colônia e sob o regime do apartheid que, segundo Mbembe, instaura-se uma formação peculiar de terror, que dá origem
ao que chama de necropolítica”. Nesse sentido, o conceito de necropolítica
está diretamente ligado a outro conceito, também colonial: o racismo. O
racismo e a necropolítica têm se apresentado em situações de terror e morte
também na pandemia. No estado do Rio de Janeiro, nos três primeiros meses
da quarentena, a polícia4 matou 43% a mais que no mesmo período do ano
4 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/mortes-por-policiais-crescem-43-no-rj-durante-quarentena-na-contramao-de-crimes.shtml. Acesso em:
20 ago. 2020.
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anterior. Os territórios de favela são os mais afetados nessa corrida pela morte, que o Estado produz por meio da sua política de segurança, que parece
escolher lados para servir e proteger – e o lado escolhido, sem dúvidas, não é
o das classes populares e o da população negra.
Em consonância com o que foi dito, vale dizer ainda que a ideia
de necropolítica, associada ao racismo, que aponta a quem é destinada a
morte, não significa, exclusivamente, que a morte seja a retirada da vida
materializada e encarnada; ela pode ser também a morte da dignidade, dos
direitos sociais, da liberdade. O trabalho precarizado, a falta de atendimento médico público e de qualidade, os ataques do atual governo, que busca
sucatear a escola pública e retirar os direitos conquistados pelas lutas populares e a racialização dos corpos subalternizados são modos de produzir
mortes simbólicas nos grupos mais expostos à pandemia. Mais uma vez,
a presença de Sílvio Almeida, para aprofundar as relações entre racismo,
necropolítica e colonialismo, se faz necessária:
O racismo, mais uma vez, permite a conformação das almas,
mesmo as mais nobres da sociedade, à extrema violência a
que populações inteiras são submetidas, que se naturalize a
morte de crianças por “balas perdidas”, que se conviva com
áreas inteiras sem saneamento básico, sem sistema educacional ou de saúde, que se exterminem milhares de jovens
negros por ano no que vem sendo denunciado há anos pelo
movimento negro como genocídio. (2018, p. 94).

Sendo assim, as mortes e o aumento das desigualdades sociais precisam ser debatidos e combatidos também na pandemia, que mata sujeitos
negros e periféricos cotidianamente – dentre eles, crianças pequenas. Também é possível observar que, mesmo entre as pessoas que são infectadas
pelo vírus, a maioria daquelas que morrem moram em regiões empobrecidas, precarizadas e onde o Estado deixa lacunas em relação à garantia e
permanência de políticas de assistência social, educação, saúde, segurança,
lazer e tantas outras que deveriam ser destinadas a todo o povo brasileiro.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde5, até o dia 20 de agosto de 2020,
3.501.975 testaram positivo para a COVID-19. Dessas, 112.304 pessoas
5 Disponível em: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_
html.html. Acesso em: 20 ago. 2020.
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morreram. A maioria dos brasileiros que morreu vítima do “bichinho que
ninguém vê”, da pandemia e da política neoliberal e fascista do governo
atual morava nas periferias, às margens de um sistema que descartou as
suas vidas, como vem descartando há séculos.

Pelo direito de (re)existir: os cotidianos educativos e
as crianças das classes populares na pandemia
É preciso ressaltar que algumas dessas questões surgiram na relação
com a disciplina Educação e Movimentos Sociais, oferecida pelo Programa
de Pós-Graduação em Educação – Processos Formativos e Desigualdades
Sociais da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ), que contribuiu para reflexões críticas
sobre a sociedade, os movimentos sociais, os processos educativos, a escola
pública, a educação popular e a pandemia. Nesse sentido, cabe trazer a
importância da articulação entre os movimentos sociais e a educação popular, para compreender que existe um histórico de lutas pelos direitos
sociais, dentre eles o direito à educação, como aponta a narrativa do Arroyo (2012), que também defende, em outras palavras, a consciência crítica, quando afirma que “os movimentos sociais redefinem as identidades
dos educandos” (ARROYO, 2012, p. 31), no sentido de educar para uma
conscientização política e social, que possibilita a compreensão da realidade e do sujeito no mundo. A partir da conscientização, é possível identificar os ataques contra as classes populares, a organização de um sistema que
privilegia um grupo social e subalterniza outros, bem como busca a derrubada dos direitos sociais conquistados por meio de muita luta organizada
coletivamente. Sob essa perspectiva, interessa considerar a necessidade de
conhecer as políticas que buscam o desmonte da escola pública, que visam
que os interesses neoliberais estejam à frente da educação, como podemos
visualizar no contexto da organização autodenominada Escola Sem Partido (ALGEBAILE, 2017), que tem sido uma frente de ataques constante à
escola pública, interferindo no currículo, nas práticas dos professores, bem
como na relação entre as famílias e a escola. Por isso, torna-se fundamental
que os grupos e movimentos que defendem a escola pública estejam organizados e promovam encontros que objetivem estudos sobre a Escola Sem
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Partido e suas dinâmicas de ataques aos direitos democráticos, para que
o enfrentamento político se faça combativo no desmantelamento dessa
organização antidemocrática, que, assim como outras, favorece as políticas neoliberais no campo da educação.
Com o avanço da pandemia no Brasil, as orientações sanitárias e
o distanciamento social, os cotidianos escolares foram profundamente
impactados, uma vez que todas as atividades presenciais foram suspensas
por um tempo ainda desconhecido. Um recorte pode ser destacado no
campo das infâncias das classes populares, em uma unidade municipal
de educação infantil (UMEI) em Niterói, região metropolitana do Rio
de Janeiro. As atividades educativas presenciais na UMEI aconteceram
até o dia 13 de março, uma sexta-feira. No fim de semana que seguiu
essa data, o prefeito suspendeu as aulas nas instituições municipais de
educação. Com a passagem dos dias e a pandemia se agravando cada vez
mais, no Brasil, a compreensão de que a suspensão das atividades presenciais significaria meses de distanciamento social pareceu mais sóbria,
pois inicialmente as ideias que pairavam sobre as incertezas deste tempo
pandêmico eram uma mistura de otimismo com fantasia, fruto da falta
de conhecimento e informação do que estava por vir.
Diante da realidade que vinha se apresentando, a equipe pedagógica da referida UMEI iniciou um planejamento para uma reaproximação
entre a escola da pequena infância, as crianças e as famílias. Como pensar
uma reaproximação com as crianças, com o “bichinho que ninguém vê”
à solta por todos os lados? Talvez essa seja mais uma das lições da pandemia: os impactos desta nos cotidianos educativos presenciais e outros
modos de aproximações educativas entre a escola, as crianças pequenas e
suas famílias. A partir desse questionamento, algumas alternativas foram
surgindo para que a reaproximação deixasse de ser um desejo para ser
um encontro – um encontro seguro, afetivo, pedagógico e significativo.
Um encontro por meios virtuais, que as tecnologias digitais possibilitaram. As professoras da UMEI entraram em contato com as famílias das
crianças para fazer uma pesquisa que objetivou saber se havia interesse na
construção de grupos de socialização no WhatsApp, no qual as professoras, as crianças, as famílias e outros adultos que trabalham na UMEI pudessem criar vínculos, enquanto a pandemia impossibilitasse o cotidiano
no chão da escola da pequena infância. A partir do retorno positivo, foi
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iniciada a criação dos grupos de socialização da UMEI, que não substituem as experiências vividas presencialmente no cotidiano escolar, mas
que vêm contribuindo para outro tipo de experiência entre os sujeitos
envolvidos, que constroem um cotidiano educativo virtual.
Nos grupos de socialização da UMEI, são compartilhadas histórias, músicas, brincadeiras corporais, memórias da UMEI, o cotidiano
doméstico, o interesse em ouvir as diferentes vozes das crianças, das famílias, das professoras e demais adultos que fazem parte desses encontros.
Buscar um cotidiano diferente para construir vínculos com as crianças e
as famílias, no contexto das infâncias das classes populares, dialoga com
a ideia de “consciência crítica”, que Paulo Freire (2014) anuncia como
sendo uma consciência que, longe de ingênua ou mágica, compreende
que os acontecimentos empíricos são fundamentais para que as ações
sejam críticas e transformadoras.
Em virtude dessas reflexões, torna-se oportuno apresentar outra questão que vem tensionando os impactos da pandemia na educação: a volta às
aulas! E agora, José?6 As experiências desses encontros no espaço familiar
junto à escola marcaram a educação no Brasil e têm produzido, na fala dos
professores, um desejo de fazer diferente, agora e no retorno presencial.
Santos (2020) constata que a irrupção de uma pandemia exige mudanças
drásticas. Mudanças que não imaginávamos. A quantidade de educadores
que superaram as suas limitações e se alfabetizaram digitalmente foi visível,
nas diversas atividades expostas nas mídias digitais. “Estamos nos reinventando!” “Professor digital!” “Agora todos somos repórteres”! Essas foram as
falas de professores da rede municipal de educação de São Gonçalo, cidade
vizinha de Niterói, que também compõe a região metropolitana do Rio de
Janeiro, em reuniões pedagógicas virtuais, e, nesse “atrevimento”, criam-se
alternativas de novas aprendizagens, de novos saberes.
Vamos voltar às aulas presenciais? Neste mês de agosto, essa questão
tem sido apresentada e debatida nas Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação, Conselho de Educação, Sindicatos, Ministério Público e outros
órgãos, a partir do Parecer nº 11/20207, do Conselho Nacional de Educa6 ANDRADE, C. D. de. José. Disponível em: http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond14.htm. Acesso em: 23 ago. 2020.
7 Disponível em: https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/09072020_Parecer_CNE_CP11_2020.pdf. Acesso em: 22 ago. 2020.
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ção, com orientações educacionais para a realização de aulas e atividades
pedagógicas presenciais, aprovado em 07 de julho de 2020 e homologado
parcialmente pelo Ministério da Educação em 31 de julho de 2020. O
Parecer apresenta sugestões aos sistemas de ensino, redes, escolas, professores e gestores, considerando as normas que permitem a flexibilização do
afastamento social: possibilidade da continuidade das atividades não presenciais em conjunto a possíveis atividades presenciais, de forma a ampliar
ou complementar a perspectiva de aprendizado e corrigir ou mitigar as dificuldades de acesso à aprendizagem não presencial” (BRASIL, 2020, p. 2).
Nessa questão, diante de grandes incertezas, integramos a pergunta:
e agora, José? Drummond nos leva a refletir: a festa acabou, a luz apagou,
o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Diante de tantas perdas, estamos experimentando novas formas de ver e pensar o mundo? Como
promover um retorno seguro, quando o “bichinho que ninguém vê” não
foi devidamente enfraquecido, combatido com vacinas ou ações concretamente preventivas, quando parte da população e dos órgãos governamentais ignoram as drásticas consequências dessa pandemia?
Diversas instituições educacionais se mobilizaram para debater essa
questão, em busca de orientações. Considerando as questões relativas aos protocolos de higiene, as condições de acesso e concretização desses protocolos,
e a real condição em que nos encontramos, com 112.304 óbitos até o dia 20
de agosto de 2020, e ainda a grande proliferação do vírus, nos perguntamos:
a quem interessa a volta das aulas presenciais, em meio a essa crise sanitária?
Reconhecemos que as perdas nos invadem e ansiamos por minimizá-las; os
prejuízos perpassam as perdas materiais e a União, os estados e os municípios
estão agregando parâmetro econômico ao retorno das aulas presenciais, sem
nenhuma garantia de que não haverá contaminação e mortes.
O Sindicato de Escolas Particulares do Rio de Janeiro veiculou uma
peça publicitária defendendo a volta às aulas na pandemia. O vídeo8 apresentou questões equivocadas, transmitindo informações que desqualificam
as orientações sanitárias da Organização Mundial da Saúde, principalmente quanto ao isolamento social, demonstrando desrespeito à vida. A repercussão foi negativa e causou reações nas famílias e equipes pedagógicas. É
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tZ5NxkfUwKs.
Acesso em: 21 ago. 2020.
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notório que as escolas das redes particulares de ensino estão tendo cancelamento de matrículas, migração dos alunos para a rede pública, estão sendo
obrigados a disponibilizar descontos e a inadimplência alcançou índices
consideráveis, sendo essas questões justificativas para o retorno às aulas
presenciais. A educação torna-se um negócio e fica clara a necessidade de
colocar o lucro acima das vidas, declarando, assim, a secundarização da
vida humana.
Os governadores e prefeitos também trazem essa temática e tentam
estruturar diretrizes, definindo uma data para o retorno das aulas presenciais, tendo como principais argumentos as necessidades dos pais em trabalhar não tendo com quem deixar seus filhos, a necessidade de atender
nutritivamente os estudantes, pois muitos se alimentam apenas nas escolas,
e a ampliação do acesso aos conteúdos, já que muitos estudantes não possuem disponibilidade de internet e não conseguem acompanhar as atividades virtuais.
Em 19 de agosto de 2020, o governador do Estado do Rio de Janeiro
decretou a data para o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas e
privadas, definindo no artigo 6, primeiro parágrafo:
§1º – A previsão de retomada das aulas presenciais, sem
prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo
Ministério da Educação, para as unidades da rede privada
será no dia 14 de setembro de 2020 e na rede pública de ensino no dia 05 de outubro de 2020, inclusive nas unidades
de ensino superior, nas regiões que permaneçam em baixo
risco (bandeira amarela) por um período não inferior a 02
(duas) semanas da data prevista para a respectiva retomada
das atividades (DECRETO nº 47.219 de 19/08/2020)9.
(RIO DE JANEIRO, 2020).

Segundo nota técnica 1210, da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), intitulada Populações em risco e a volta às aulas: fim do isolamento
social, de 22 de julho de 2020, o debate sobre a retomada do ano letivo
9 Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.legisweb.com.
br/legislacao/?id=400222. Acesso em: 23 fev. 2021.
10 Disponível em: https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/
nota_tecnica_12_monitoracovid19.pdf. Acesso em: 21 ago. 2020.
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no país não segue um momento em que é clara a diminuição dos casos e
óbitos. Destaca ainda a desmobilização de recursos de saúde e o desmonte de hospitais de campanha, que apresentam subutilização em algumas
regiões, mas que podem ser necessários de forma abrupta num cenário de
aumento da doença em função da volta às aulas. O estudo considera que,
além dos professores e estudantes, outras 600.000 pessoas, no estado do
Rio de Janeiro, podem ficar mais vulneráveis. São idosos ou adultos com
alguma comorbidade e que vivem em casas com, pelo menos, um menor
em idade escolar.
Em entrevista ao G1 Globo11, o Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE), que representa os professores
das redes públicas, acredita que um retorno neste momento é precipitado e
pode trazer riscos à população. Em entrevista, Izabel Costa, coordenadora
do SEPE, afirma:
O governo do estado, assim como a Prefeitura do Rio de
Janeiro, escolhe as pressões empresariais e eleitoreiras em vez
de garantir a proteção da comunidade escolar na reabertura
das escolas. Não ouvem o conselho científico da Fiocruz, que
é categórico que não é hora de reabrir as escolas. Não ouvem
a comunidade escolar e muito menos os sindicatos.

Diante desse cenário, dialogamos com Santos (2020) e entendemos
que, nos últimos 40 anos, o princípio do mercado foi determinante na mercantilização da vida coletiva. Os serviços essenciais à população, os bens coletivos como saúde, educação, iluminação, entre outros, passaram por processos de privatização, característica “de um Estado tradicionalmente privatista,
que mantém relações simbióticas e corporativas com grupos privilegiados”
(ALBUQUERQUE, 2004, p. 15). Santos (2020) ressalta que a lógica do
capitalismo foi introduzida nas universidades, nas parcerias público-privadas, no comércio da filantropia e do cuidado; dessa forma, “as pandemias
mostram de maneira cruel como o capitalismo neoliberal incapacitou o Estado para responder às emergências” (SANTOS, 2020, p. 28). Destacamos,
ainda, como essa relação se tornou mais presente no atual governo, por meio
11 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/20/volta
-as-aulas-divide-opinioes-entre-representantes-de-escolas-e-de-professores-no-rj.ghtml.
Acesso em: 21 ago. 2020.
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de uma política que propõe a desvalorização do professor, que desqualifica
a cultura e as formas de participação social do povo, que lança “verdades”,
mesmo quando negadas por consensos científicos. Albuquerque (2004) traça, historicamente, o processo de participação na relação do Estado com a
sociedade, marcados pelo autoritarismo, clientelismo, paternalismo, coronelismo, de maneira que, talvez, possa se dizer que no Brasil nunca se constituiu um Estado em que o público fosse dissociado do privado.

A luta por uma educação infantil pública e popular
em tempos de urgências
No debate do retorno às aulas presenciais e as decisões do Estado, torna-se claro a desconsideração do posicionamento dos professores e dos órgãos
de saúde, contrários ao retorno as aulas antes de uma vacina segura. As determinações do governo federal e de alguns governadores e prefeitos contraria as
posições da OMS e da UNESCO, confronta a ciência mundial, desmerece a
experiência de países que já passaram por esse processo, menospreza o estado
de calamidade pública nacional e demonstra que as articulações para pensar a
educação se fazem a partir de uma relação de consumo, na qual a propriedade privada, a meritocracia e a responsabilidade individual tornam-se valores
balizadores para justificar o retorno presencial às aulas, desprezando a preservação da vida. Fernando Penna (2017), em seu artigo O Escola sem Partido
como chave de leitura do fenômeno educacional, cita Gert Biesta, que explica a
relação entre um modelo profissional e um modelo de mercado. No modelo
de mercado, o aluno é o consumidor, ele tem direito de exigir o que bem
entender do prestador e a educação é produzida em uma relação de consumo. No modelo profissional, reconhecemos o caráter profissional daquele que
está prestando um serviço, que tem uma competência para determinar, em
diálogo com a sociedade, definindo como será esse serviço. As colocações de
Biesta (apud PENNA, 2017) nos auxiliam na compreensão das posições do
governo federal, de governadores e prefeitos na incapacidade da elaboração de
medidas seguras diante dessa crise, valorizando o atendimento do mercado,
na tentativa de diminuir as perdas dos empresários da educação.
Destacamos, dessa forma, as conquistas dos movimentos sociais em prol
da autonomia da escola e do reconhecimento da democracia como um valor
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fundamental a ser reiterado entre os diferentes sujeitos escolares, de modo que
se promova a equidade, sobretudo na Educação Infantil, que é uma importante conquista das lutas das mulheres, das mães e das professoras e um direito
social das crianças. Foi um marco político garantido na Constituição Federal
(BRASIL, 1988), quando as crianças e as famílias passaram a ter direitos que
até então eram facultados a elas. As crianças, sobretudo as das classes populares,
foram, historicamente, invisibilizadas pela subalternização da categoria geracional da infância. Foi com a organização coletiva dos movimentos sociais em
defesa das infâncias e da Educação Infantil pública e popular que esse direito
vem resistindo aos ataques, ao longo das crises no Brasil.
No que diz respeito aos movimentos sociais, ressaltamos um que
muito vem contribuindo com as lutas populares em defesa das infâncias,
das crianças e da Educação Infantil. Trata-se do Movimento de Interfóruns
de Educação Infantil do Brasil (MIEIB)12, que surgiu em 1999, inicialmente como um movimento nacional em defesa da Educação Infantil.
Logo após esse momento, os fóruns de Educação Infantil, que atuavam nos
estados, compreenderam que a luta em defesa da Educação Infantil deveria
ser unificada, de modo que pudessem se unir ao movimento social, para se
fortalecerem nas disputas políticas em defesa das infâncias e da Educação
Infantil de qualidade. Com a formação do novo movimento social, o atual
MIEIB, muitas lutas foram travadas, com importantes conquistas, dentre
elas a inclusão da Educação Infantil no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB); a participação da Educação Infantil no Plano Nacional
de Educação (PNE); e a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Infantil. No entanto, no contexto da pandemia, a Educação
Infantil vem sofrendo mais ataques, que colocam em risco as conquistas
das lutas organizadas. O direito à educação está ameaçado pelo homeschooling, que vem se fortalecendo neste momento, pelos cortes de verbas
e vagas, pelos frágeis argumentos de retorno as aulas e pelos cortes de verbas das creches conveniadas – como exemplo, podemos citar o Município
de São Gonçalo/RJ, onde 33 creches conveniadas deixaram de receber a
verba do FUNDEB desde abril de 2020, sob a alegação da “ausência” de
trabalho dos professores e professoras. Desde então, os representantes de
12 Disponível em: http://www.mieib.org.br/. Acesso em: 20 ago. 2020.
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creches vêm se mobilizando por meio do Fórum dos Direitos das Crianças
e dos Adolescentes, articulando com o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, requerendo o pagamento dessas verbas.
Este é um momento delicado, mas importante para a defesa da Educação Infantil, no âmbito da sociedade civil, junto aos movimentos populares,
uma vez que o atual governo vem buscando retirar o direito à educação como
uma conquista da sociedade brasileira, precarizando cotidianamente o campo dos direitos sociais no país. Retomamos ao conceito de Maria Clara em
relação ao novo coronavírus, e entendemos que “o bichinho que ninguém
vê” revela que estamos vivendo em um permanente estado de crise, que retrata o processo de desequilíbrio social, econômico e político. Retomamos,
ainda, o poema de Drummond e mais uma vez perguntamos: e agora, José?
A pergunta é provocativa, nos impulsiona a respostas, ações, a continuar e
não desistir. Reconhecemos José como um sujeito que representa o ideário
coletivo, que resiste, que protesta, que está em busca de um caminho, um
sentido possível para um recomeço, no qual a humanidade, diante de todas
as lições decorrentes da pandemia do novo coronavírus, tem a possibilidade
de assumir uma posição mais humilde no planeta que habita.
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Educação Infantil
e Pandemia:
os fazeres da gestão
em um espaçotempo1
de escuta e (re)invenção
Fabiane Florido de Souza Lima2

Resumo: No presente texto, intenciono trazer o relato de experiência
vivida pelo coletivo de uma escola pública de educação infantil do município de Niterói/RJ, no que tange à busca de estratégias de (re)aproximação significativas com as crianças e suas famílias. Nesse sentido,
pretendo narrar o movimento que, enquanto gestora de uma escola de
educação infantil, tenho vivenciado com os coletivos para manter as
relações que foram suspensas em decorrência do isolamento social para
conter a disseminação da COVID-19. Inicialmente, apresento uma breve contextualização acerca dos mecanismos adotados pelo município
de Niterói, a fim de garantir segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social. Em seguida, trago o contexto da UMEI Vinicius de
Moraes e os sujeitos que habitam esse espaço, abordo o fazer cotidiano
da gestão dentro da perspectiva da pandemia, assim como trago uma reflexão sobre as ações de (re)aproximação com as crianças e suas famílias
que estão sendo feitas nesse contexto.
Palavras-chave: educação infantil; gestão; pandemia.
1 No campo dos estudos e pesquisas com os cotidianos, a justaposição de termos possibilita uma apropriação plural dos seus significados, uma vez que, separados, afirmam a lógica
dicotômica da ciência moderna. A juntabilidade das palavras é uma tentativa de romper
com as dicotomias e provocar sentidos outros.
2 Doutoranda PPGEdu/GPPFA/Unirio. E-mail: fabianeflorido@gmail.com.
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É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar;
porque tem gente que tem esperança
do verbo esperar.
E esperança do verbo esperar não é
esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é
ir atrás, esperançar é construir,
esperançar é não desistir!
Esperançar é levar adiante,
esperançar é juntar-se com outros
para fazer de outro modo...
(Paulo Freire, 1992, s. p.).

Inspirada por Paulo Freire, início este texto esperançando compreender que, mesmo em tempos tão sombrios quanto os que estamos vivendo,
assolados pela pandemia da COVID-19, é possível ter esperança. Esperança
que não se faz somente necessária, mas urgente neste contexto. Esperança,
como bem diz Freire (1992), que emerge da intenção de não desistir das
coisas que nos parecem ser impossíveis de resolução, das ações para as quais
parece não haver saída... Assim, esperançar... com o propósito de buscar o
que é viável no fazer da escola nesse tempo de suspensão...
Apresento o relato de três experiências que tecemos nesse espaçotempo para interagir com crianças e adultos que fazem parte do coletivo da
Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI Vinicius de Moraes. O
convite à leitura das experiências aqui narradas por mim, professora das
infâncias3 e diretora da UMEI, vem me mobilizando a pensar com os coletivos o papel social da escola diante da crise que, momentaneamente, nos
foi imposta. Ou... podemos dizer que nos impusemos a essa crise? Novos
desafios surgem com a pandemia, nos revelando e desafiando a pensar um
projeto de educação que esteja adequado aos novos modos de viver.
Na esteira desse pensamento, compreendo as ideias de Boaventura de
Sousa Santos (2020, p. 29) no que tange ao se “pensar em alternativas ao modo
3 Utilizo a nomenclatura professora das infâncias, pois entendo que ela concebe a docência
com crianças de 0 a 5 anos em espaçostempos destinados ao cuidar e educar, acerca de uma
concepção de educação que compreende crianças e infâncias plurais.
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de viver, de produzir, de consumir e de conviver nestes primeiros anos do século XXI” dentro da cruel pedagogia do vírus. O ensaio do sociólogo português
discute a inesperada mudança nas rotinas imposta em todo o planeta, como o
tempo dispensado aos filhos, a diminuição da poluição nas grandes cidades e a
redução do consumo desenfreado. O que podemos esperar disso tudo?
Boaventura faz uma importante menção aos grupos mais afetados
pela crise ao redor do mundo, como idosos, mulheres, negros, indígenas,
etc., e credita ao capitalismo, enquanto modelo social, nossa inabilidade de
fazer frente a ela: “só com uma nova articulação entre os processos políticos
e os processos civilizatórios será possível começar a pensar uma sociedade
em que a humanidade assuma uma posição mais humilde no planeta que
habita” (SANTOS, 2020, p. 31).
Não seria também a escola e as crianças um grupo muito afetado, por
sinal, pela crise que estamos vivendo? Diante dessa cruel pedagogia do vírus, o
que estamos fazendo enquanto gestoras e professoras das escolas das infâncias
para (re)aproximar as crianças e suas famílias do cotidiano vivido nas escolas?
A pandemia nos impôs alterações nos nossos modos de viver em grupos,
o que afetou decisivamente o cotidiano das crianças na UMEI. Fomos implicadas na quebra momentânea do convívio social e, dessa maneira, precisamos
adotar uma série de medidas para conter a sua disseminação, dentre elas, o
imediato fechamento das escolas, do comércio e dos espaços públicos, no intuito de evitar aglomerações de pessoas para desacelerar o contágio pelo vírus.

O contexto da UMEI: uma escola pública de
educação infantil
A UMEI Vinicius de Moraes está localizada no Sapê, bairro de periferia da cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, e atende 338 crianças.
A UMEI é composta por 11 Grupos de Referência da Educação Infantil
(GREI) – crianças de dois a cinco anos de idade que frequentam o horário
integral, totalizando, assim, 238 crianças. A escola também trabalha com
Grupos de Referência (GR) de crianças de seis e sete anos que frequentam o 1º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental, somando mais quatro
grupos de referência (GR), em um total de 98 crianças, distribuídas em
dois turnos parciais. Essa é uma especificidade de apenas três escolas de
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educação infantil da rede municipal de Niterói, devido à sua demanda na
localidade onde as unidades se encontram e à falta de espaço para atender
essas crianças nas escolas vizinhas de ensino fundamental.
As crianças matriculadas na UMEI são oriundas do bairro do Sapê
e grande parte é proveniente de famílias originárias do próprio local. São
crianças negras, em sua maioria, das classes populares, filhas e filhos da
classe trabalhadora assalariada. Um número significativo de crianças é filha
de pais e mães desempregados, com algumas famílias vivendo apenas do
Programa Bolsa Família4. Crianças com pai ou mãe detentos. Mas, sobretudo, são crianças potentes, criativas, curiosas, questionadoras, pesquisadoras, participativas e produtoras de cultura. Pertencentes a uma escola de
educação infantil pública popular.
Em 2019, realizei com as famílias da UMEI uma pesquisa5 com a
intenção de saber a origem das crianças com as quais trabalhamos. Nessa
época, fui surpreendida pelo grande número de famílias que não reconheciam seus filhos e filhas, até mesmo a si próprias, como de origem negra. O
estudo fazia parte de uma discussão que estávamos tendo nas reuniões pedagógicas sobre a necessidade de pensarmos propostas que visibilizassem as
crianças dentro de uma concepção plural. Considerando que trabalhamos
com numerosas diferenças na escola pública e que as crianças desde pequenas apresentam uma identidade negativa em relação ao seu grupo étnico,
a reflexão pairava sobre a necessidade de reformular nosso modo de ver as
crianças e as infâncias presentes no cotidiano da escola e de tornar esse espaçotempo educativo um lugar de respeito e reconhecimento às diferenças.
Dessa forma, Santos (2016) me faz entender o diálogo com os profissionais da UMEI, que “quando se estuda e/ou pesquisa educação popular e não se reconhece nessa área a participação ativa dos movimentos
negros, não somente se invisibilizam esses atores, mas se produz e reproduz
o pensamento de que eles não existem” (SANTOS, 2016, p. 61). Assim,
compreende-se a importância de trazer para as ações pedagógicas da escola os saberes e fazeres (culturais, locais, afetivos, entre tantos outros) das
crianças que ali estão dia a dia conosco, no cotidiano da UMEI.
4 É um programa do Governo Federal de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.
5 Pesquisa que se tem a intenção de ser atualizada ainda em 2020.
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Nesse contexto de pensamento, o questionamento de Arroyo (2012),
em seu texto Os movimentos sociais reeducam a educação, aponta para as teorias
pedagógicas e para a docência, sugerindo a superação de olhares negativos e
inferiorizantes sobre os coletivos populares. Sendo assim, essas teorias e a docência passariam a ser enxergadas com uma função política e educativa, acerca
da afirmação de saberes, culturas e valores, e não mais sob uma perspectiva
de suprir carências. Assim, no desenraizamento das antipedagogias, faz-se necessário investigar minuciosamente em que pedagogias os coletivos populares
foram desconstruídos como sujeitos de suas culturas, de identidades e de saberes. Precisamos entender os processos de humanização e desumanização para
transformar as pedagogias brutais em pedagogias da libertação. Aqui, entendo
que Arroyo nos provoca a (re)inventar a docência, a pedagogia e o próprio
pensamento educacional, que se propaga no tempo atual.
“Lição de pandemia”: Tempo de escuta e (re)invenção
És um senhor tão bonito
Quanto a cara do meu filho
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Vou te fazer um pedido
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Compositor de destinos
Tambor de todos os ritmos
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Entro num acordo contigo
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo [...]
[...] Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Que sejas ainda mais vivo
No som do meu estribilho
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
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Ouve bem o que te digo
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Peço-te o prazer legítimo
E o movimento preciso
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
[...] Não serei nem terás sido
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Ainda assim acredito
Ser possível reunirmo-nos
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Num outro nível de vínculo
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Portanto peço-te aquilo
E te ofereço elogios
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Nas rimas do meu estilo.
(Oração ao Tempo – Caetano Veloso)

Como o “novo” cotidiano me mobiliza a pensar/fazer/conversar com
crianças e adultos sobre outra possibilidade de escola? Segundo Santos
(2020, p. 29), o novo contexto de vida está nos revelando que é possível
fazer escolhas para nos adaptarmos “a novos modos de viver quando tal é
necessário e sentido como correspondendo ao bem comum”. Sendo assim,
qual o papel da gestão da escola diante do contexto pandêmico?
Diante do que temos vivido enquanto coletivo, desde março de
2020, quando foi decretada a necessidade de isolamento social em razão da
pandemia da COVID-19, nos exigindo distância dos coletivos da UMEI
Vinicius de Moraes, e, de certa forma, afetando os laços de afeto, as nossas
ações de comunicação direta e a interação com os grupos, é que venho me
questionando enquanto diretora dessa unidade de educação infantil: como,
nesse momento, posso oferecer possibilidades de (con)vivência ao coletivo infantil, às famílias, professoras e profissionais em tempos de distanciamento social?
Como seguir pensando nas crianças e infâncias que habitam a UMEI?
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As ações que vimos construindo coletivamente com o grupo da
UMEI abarcam a tríade crianças-famílias-profissionais. Um dos movimentos feitos para as crianças são os projetos pensados para a (re)aproximação e criação de vínculos, para os quais utilizamos os canais que a escola
movimenta – Facebook6, Instagram7 e Whatsapp –, com as propostas de
atividades fomentadas pelos princípios da brincadeira, da alteridade e da
participação.
Como oferecer um tempo que transpassa o tempo Chronos, que dita
as regras das nossas vidas? Como oferecer um tempo presença, atenção e
afeição em tempos de pandemia? Como ser professora e professor nessa
perspectiva de um tempo Kairós e não de um tempo Chronos?
Nesse sentido, temos realizado propostas guiadas pelo princípio da
brincadeira para as crianças e suas famílias, por meio das redes sociais que a
UMEI compartilha, por entendermos que a brincadeira é um direito irrevogável das crianças. São propostas que permitem que elas façam atividades
por si mesmas ou com a colaboração de outra pessoa, no intuito também
de fortalecer o vínculo afetivo entre esses sujeitos. Entendemos que, sendo
a educação infantil o campo das relações por excelência, a aprendizagem
virtual não cabe aos pequenos, porém, quando seu uso tem o cuidado de
não escolarização, a tecnologia pode ser um dispositivo capaz de nos aproximar de modo afetivo, mesmo compreendendo que nem todas as crianças
e suas famílias terão acesso.
A exclusão digital tem grande impacto na vida das pessoas. Por inúmeros motivos, não se consegue utilizar as redes sociais como forma de interação
entre professoras e professores, crianças e famílias, conforme a proposta da
UMEI. A pandemia veio, portanto, escancarar duras desigualdades sociais. O
que percebo, de acordo com a realidade socioeconômica das crianças do Sapê,
é a privação que as pessoas sofrem em relação à conexão, tantos dos dispositivos
tecnológicos (computador, celular ou tablet), pois em muitos casos as famílias
só possuem um recurso para utilização de todos, quanto do acesso à internet.
Assim, de acordo com Almeida e Paula (2005, p. 12), compreendo
que “a exclusão social e a exclusão digital são mutuamente causa e consequência. Os fatores da exclusão social aprofundam a exclusão digital e a
6 www.facebook.com/umeivmoraes.
7 @umeivmoraes.
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exclusão digital contribui para o aumento da exclusão social”. É certo que a
internet, como ferramenta utilizada para a conexão entre crianças, famílias
e professoras nesse momento de suspensão das atividades presenciais é a
única forma viável de contato que temos para salvaguardar a saúde e a vida
de todos e todas.
Figura 1:Transvendo o mundo
“O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê.
É preciso transver o mundo.”
(Manoel de Barros)

Fonte: acervo de família – foto enviada pelo WhatsApp.
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Inspiradas pela singeleza e beleza do livro de Cristina Núñez e Rafael
Valcárcel, Emocionário: diga o que você sente (2018), as professoras dos grupos de referência de quatro anos (GREI 4) propõem às crianças reconhecer
suas emoções e expressar seus sentimentos, a partir do que elas têm feito e
sentido cotidianamente, sob o ponto de vista de cada uma. As expressões
utilizadas por elas para interagir conosco são feitas através de fotografias,
vídeos e desenhos, com mensagens enviadas via Whatsapp pelas famílias e
postas pela direção no Facebook e Instagram da UMEI.
Outros grupos trabalham com propostas de poesias para que as
crianças possam transver o mundo. Na maior parte do tempo, sequer
percebemos o que existe ao nosso redor. Então, essa é uma das propostas para tempos de isolamento social, para que a criança possa também
entender que, mesmo distantes, estamos próximos, o que existe nessa
proximidade, assim como perceber as modificações da natureza e dos
seres à nossa volta.
Outra dinâmica feita com alguns grupos de educação infantil foi o
‘Encontro marcado!’. No encontro, as crianças puderam matar as saudades
sentidas dos colegas e professoras e compartilhar o que estão fazendo e sentindo neste momento. Foi um encontro que nos emocionou! Uma oportunidade de poder ouvir os anseios e desejos das crianças e de seus familiares.
As crianças sentem muita falta dos espaçostempos da escola. Acredito
que, por isso, gostam de estar (com)partilhando seu dia a dia conosco.
Quem tem coleções e de quê? Da minha janela eu vejo... Quais bichinhos temos e seus nomes... Foram propostas que movimentaram crianças,
professoras e profissionais da escola, o que acabou virando uma grande
brincadeira entre todos. Contar que o dentinho caiu e mandar a foto; que
o irmãozinho nasceu; que descobriu a máquina de escrever; que fez biscoitinhos de banana com a vovó; o que estão fazendo com o material dos kits
que receberam; a brincadeira de cabaninha como fazem na escola... são
coisas significativas e de muito valor para elas, que estão fazendo questão
de nos contar, nos mostrar. Uma forma de estarmos (con)vivendo com esse
cotidiano da UMEI de forma remota. Aproximações... (re)invenções.
O movimento que tencionamos com os adultos, tanto com as famílias quanto com professoras, professores e profissionais não é muito diferente. Buscamos oferecer um tempo de escuta, de partilhas e de atenção.
Um tempo que nos humanize e nos ajude a pensar a escola de educação
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infantil dentro de uma perspectiva que atenda às crianças e infâncias com
as quais trabalhamos, em tempos de pandemia.
As reuniões pedagógicas com o grupo de profissionais da UMEI
continuam acontecendo às quartas-feiras. Nos encontros virtuais, conversamos sobre as propostas pedagógicas pensadas pelos grupos de professoras
e professores que serão apresentadas na semana para as crianças; também
estudamos e discutimos novas ações que poderão ser viáveis à comunidade
escolar durante a pandemia, já vislumbrando a pós-pandemia.
Os profissionais da escola, de uma forma ou outra, estão tentando
fortalecer vínculos, afetos, matar a saudade que sentem diariamente da
coletividade por meio das redes sociais, dos projetos de reaproximação e
lembranças, trazendo um pouco do que vivem no cotidiano da UMEI.
Uma forma de se conectar para amenizar esse tempo difícil e inédito que
estamos vivendo, utilizando-se de alguns mecanismos de aproximação com
as crianças, com as famílias e com os profissionais.
Estamos preocupadas com o distanciamento das crianças da escola,
do seu grupo de convivência, dos adultos com os quais elas convivem diariamente. Mas, no momento, é o que podemos e pensamos em fazer. Pensamos que somos uma grande comunidade! Uma comunidade de afetos
(CARVALHO, 2009), que busca aconchegar a coletividade.
A Sociologia da Infância (FARIA; FINCO, 2011) tem sido um referencial teórico metodológico que me auxilia a compreender as crianças
enquanto atores sociais ativos e não sujeitos passivos no mundo social. Elas
estão em constantes interações com seus pares e com os adultos do seu
convívio, fazendo formulações acerca do mundo à sua volta. Sendo assim,
no contexto de pandemia da COVID-19, elas não estão alheias ao que está
acontecendo no entorno. Vivemos um momento delicado, marcado pela
incerteza e por grandes desafios.
Enquanto coletivo de professoras da UMEI Vinicius de Moraes,
temos nos questionado sobre quais são os medos, anseios, desejos e sonhos das crianças nesse contexto de isolamento. Como tem sido a rotina
dessas crianças em suas casas? Como podemos ajudar as crianças a se
sentirem mais seguras?
Com as famílias, fizemos uma reunião geral, em junho, pela plataforma do Google Meet, quando fomos surpreendidas pelas colocações a
favor do isolamento social, assim entendemos, pela continuidade do fe100
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chamento das escolas de educação infantil. Abrir a escola para que e para
quem nesse momento? Foram questões apontadas, que nos fizeram refletir coletivamente e compreender que, nesse momento, mesmo as crianças
apresentando sintomas leves, ainda não se sabe qual o papel delas na transmissão da doença:
Realmente, seria algo bem difícil, manter os nossos pequenos
de máscara o dia todo.
Deus me livre, meu filho tem asma e nem pensar em colocar
ele exposto.
Oi, tio Thiago, a Ana Carolina está com muita saudade do
tio Silvio.
Tia Débora, o Juan Miguel está mandando beijo.
Um abraço para todos. Nossas vidas é o mais importante.
Fico aliviada por não voltar às aulas. Eu, como mãe, não deixaria meu filho exposto. É hora de preservar a vida!!!
Tia Carol e tia Regina, a Anna está com muitas saudades de
vocês e dos coleguinhas. Sempre pergunta quando volta. Beijos e se cuidem! Todos vocês são muito importantes pra nós.
Faço massinha de modelar com farinha de trigo, Davi ama😍.

As falas das professoras e famílias que se pronunciaram refletiam a gratidão por ali estarem. Ouvir as diferentes “vozes” em defesa do não retorno, enquanto isso for necessário, foi um divisor de águas nesse processo de incertezas.
Figura 2: Encontro com as famílias
pela plataforma Google Meet (18/06/2020).

Fonte: acervo101
pessoal (2020).
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Algumas falas marcadas pela preocupação com a suspensão das
atividades, com a situação escolar, econômica e social também foram
percebidas:
Minha filha está no primeiro ano e eu gostaria de saber, como
fazer com ela já que é um ano tão importante para ela?
As crianças do primeiro ano vão ter aula online?
Em alguns lugares o feijão está 8 reais...
Pra adulto está difícil esse acesso pela plataforma, imagina
pra criança...
Fabiane, queria saber se vai ter distribuição de material para
estudos em casa?
Tenho sentido falta de material para fazer trabalhos com Davi.

A possibilidade do encontro, de ver as professoras e professores foi
muito emocionante para as crianças. Um dos pais relatou que, quando
sua filha viu a professora, a emoção foi tanta que a menina não conseguia
falar. As demais falaram da saudade que estão sentindo da escola e dos
amigos. Com efeito, essas experiências que temos tido com os diferentes
coletivos da UMEI vêm me mobilizando a pensar e conversar sobre o que
temos aprendido nesse tempo de afastamento, pois o que perdemos nós
bem sabemos...

(In)concluindo...
Diante de tantos desafios que a escola vem apresentando atualmente, compreendo que a nossa tarefa seja (re)pensar o projeto político-pedagógico das instituições, o nosso papel enquanto professoras, professores,
gestoras, equipe pedagógica, assim como (re)inventar os espaços e tempos
constituídos pelos coletivos. Já foi dada a largada para o presente, quiçá
para o futuro... A escola contemporânea é a escola dos dispositivos tecnológicos, e que necessita estar articulada e em diálogo com outras instituições,
para buscar novos modos de viver e de se colocar diante do mundo.
Nesse contexto atual, é vital acolher as crianças por meio da escuta e
do afeto, para ajudá-las a compreender que os momentos difíceis existem,
mas que é possível enfrentá-los. É essencial, também, estarmos em conexão
102

Lições da Pandemia – Movimentos Sociais e Lutas por Direitos no Brasil

com as famílias, para pensarmos juntos sobre a educação dos pequenos,
dialogarmos sobre as infâncias que as constituem, e, da mesma maneira,
tentarmos entender as questões que nos abalam diante da pandemia. O
compromisso é resguardar a vida com atenção, afeto e proteção!
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“Lições da Pandemia”:
o que temos aprendido com
os movimentos sociais e as lutas
pela educação?
Fernanda Cabral de Oliveira1

Resumo: O objetivo do presente artigo é refletir sobre implicações que
emergiram durante a inserção do ensino remoto na escola pública, dialogando com o papel de movimentos sociais em relação à luta por educação
na atual pandemia. O artigo problematiza o contexto do ensino remoto,
entendendo que muitos dos sujeitos escolares não possuíam acesso à internet ou condições tecnológicas minimamente adequadas para estudos e/ou
trabalho, bem como dispositivos tecnológicos apropriados que possibilitassem um vínculo cotidiano e mais sistemático com a escola.
Palavras-chave: lutas pelo acesso à educação; educação e movimentos sociais; educação na pandemia.

Introdução
O presente texto é um desdobramento de discussões e experiências
ocorridas na disciplina Educação e Movimentos Sociais2. No decorrer do
texto, trazemos alguns pontos sobre as implicações que emergiram durante
a inserção do ensino remoto na escola pública, dialogando com o papel de
movimentos sociais em relação à educação na atual pandemia.
1 Mestranda em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/FFP).
E-mail: fernandaffp35@gmail.com.
2 Disciplina cursada no programa de Mestrado em Educação na UERJ, durante o primeiro
semestre de 2020. Ministrada pelas professoras Maria Tereza Goudard e Rosa Malena.
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É importante compreender que, de certo modo, as questões elencadas neste trabalho dialogam com as questões de pesquisa de mestrado em
curso3. A disciplina Educação e Movimentos sociais focaliza as discussões
que perpassaram os movimentos feministas, educação pública, movimento
negro, dentre outras.
Os textos propostos e debates realizados na disciplina durante o semestre contribuem na construção de um olhar diferenciado para os movimentos sociais, pois educam na medida em que contribuem nas lutas dos
movimentos sociais e na implementação das políticas públicas educacionais.
É importe compreender que, durante as décadas do século XX, as
teorias e metodologias no campo da história se modificaram, e temas e
grupos sociais que, até então, estavam à margem dos estudos históricos,
como as mulheres e crianças, se tornaram objetos de estudos.
Essa ideia, de certo modo, se articula aos conceitos e à própria história dos movimentos sociais, principalmente no que se refere à educação,
em destaque durante o momento de pandemia no Brasil.
Em diferentes contextos, durante a pandemia, estudantes, famílias,
professores e instituições tiveram que se adequar ao modo de atividades
remotas. Com o objetivo de manter o vínculo e realizar atividades pedagógicas, muitas instituições recorreram a plataformas de videoconferência,
aplicativos ou programas de atividades remotas.
No entanto, a migração de aulas presenciais para um ambiente virtual provocou longos e complexos debates. Inicialmente, era uma possível
solução emergencial para a continuação das aulas; no entanto, proporcionou, de modo geral, a exclusão dos sujeitos, em especial dos estudantes e
professores de escolas públicas. As desigualdade estas foram acentuadas
pela dificuldade ou falta de acesso à internet, computadores e local adequado para estudos.
No entanto, outras questões para além do acesso à internet ficam
evidentes, como, por exemplo, a dificuldade na relação e comunicação de
professores com as famílias e a falta que a merenda faz aos estudantes.
Embora o ensino remoto tenha sido aplicado de forma emergencial,
nesse processo, foram expostos diversos problemas estruturais já existentes
3 A pesquisa de mestrado em curso busca discutir a construção da imagem da mulher no
magistério primário durante a década de 1920 no Rio de Janeiro.
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no ensino público e na sociedade brasileira. Com isso, surgem duas problemáticas centrais nessa discussão: a primeira é sobre a preocupação na continuidade dos estudos do ponto de vista dos conteúdos, notas, calendário
e exames. O segundo ponto é a preocupação em ressignificar a escola em
tempos de distanciamento social e reflexão do direito à escola.
Primeiramente, abordemos a problemática de preservar de forma
total as construções do cotidiano escolar em uma “nova rotina remota”. É
necessário lembrar que há diferenças entre ambiente virtual e presencial,
sendo necessárias adequações. Nesse contexto, vale o questionamento: embora sejam importantes as questões de conteúdo, calendário escolar e avaliação, em que medida essa preocupação expressa a função social da escola
pública nesse cenário?
Cumpre destacar outra questão, que vai na contramão da preocupação de manter os conteúdos, aulas, calendário etc. É a preocupação
em ressignificar a escola e a sensibilidade ética com os estudantes. A lógica dos tempos e espaços escolares em tempos de distanciamento social
solicita, acima de tudo, preocupação em assegurar educação a todos os
estudantes, mobilizada pela sensibilização do olhar e das múltiplas possibilidades de intervenção, cuja finalidade é garantir educação e assistencialismo aos estudantes e famílias.
É importante pensarmos no objetivo da escola e da educação pública brasileira e, depois, articular com o que temos feito para alcançar
esse objetivo.

Os desafios e a garantia da educação
em tempos de pandemia
A educação e os movimentos sociais abrangem lutas de gênero, etnia, nacionalidade, religião, meio ambiente, portadores de necessidades
especiais, qualidade de vida, direitos humanos e direitos culturais. Entende-se que é por meio dos movimentos sociais na educação que os sujeitos
têm meios para intervir de modo consciente na sociedade.
O direito à educação é parte de um conjunto de direitos sociais, reconhecido na Constituição Federal de 1988. Entretanto, de modo geral, a
educação pública brasileira não chega à grande parte a população.
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Cerca de 20,3% das crianças e dos adolescentes de 4 a 17 anos têm
o direito à educação violado. Isso é efeito de políticas que não avançam
efetivamente. A consequência disso é um enorme contingente de cidadãos
privados do mais elementar direito à educação.
Algumas problemáticas ficaram mais evidentes no bojo da epidemia
da COVID-19. Nesse sentido, dois desafios se apresentam e ameaçam a
escola pública. O “meio virtual”, que afasta o presencial, é usado, de certo
modo, como justificativa para algumas ações. Oportuniza-se os desafios
que a escola pública tem enfrentado, de modo a convencer a população de
que a escola pública “não funciona”, e que a possível solução seria modificá
-la de várias maneiras, em especial maneiras consonantes aos movimentos
do Escola Sem Partido e do homeschooling4.
Essas tendências já estavam presentes no campo educacional brasileiro, ganhando destaque por parte de alguns grupos conservadores no
Brasil. A questão desses “modelos” educacionais é a tentativa de condicionar os próprios conteúdos escolares, coibir os professores e transformar os
direitos humanos.
Com a pandemia, a necessidade de seguir uma tendência mundial
de segurança da vida e a suspensão das aulas presenciais, algumas problemáticas do sistema educacional se apresentaram, pois muitos dos alunos de
escolas públicas não possuem instrumentos ou estrutura para acompanhamento das aulas no formato virtual.
Algumas ações foram realizadas para ampliação e inserção do acesso
à internet para estudantes e professores. Porém, mesmo com iniciativas
complementares, muitos desses sujeitos não conseguiram acesso a atividades remotas de ensino-aprendizagem, mesmo após a distribuição de celulares ou tablets com chips 4G, considerando que outros fatores implicam
diretamente nas condições desses estudantes, e não somente o acesso que
estes têm à tecnologia.
O ensino durante a suspensão das aulas presenciais é uma ação interessante do ponto de vista da importância da manutenção do vínculo; no
entanto, são necessários responsabilidade, respeito, sensibilidade e acolhimento ético dos estudantes e professores.
4 Ensino doméstico ou domiciliar, também conhecido como homeschooling, é aquele que
é lecionado no domicílio do aluno, em oposição à escola.
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Cabe destacar que o ensino remoto não deve se resumir a aulas
online, mas garantir o ensino e a educação aos estudantes, como direito
conquistado. Nesse sentido, há inúmeras e diversificadas necessidades e
condições de aprendizagem que são singulares aos estudantes neste período
da pandemia. A contextualização do currículo e das metodologias e uma
organização flexível são fatores importantes a serem considerados na elaboração das aulas e das atividades.
Portanto, é necessário (re)pensar o objetivo do ensino remoto, assim como os conteúdos e avaliações passados aos estudantes nesse período. É importante pensar a escola para além de aprendizagens dos conteúdos de ensino.

Possíveis diálogos entre a luta pela educação
e movimentos sociais durante a pandemia
O campo dos movimentos sociais é atravessado por diversos modelos teóricos e abordagens para interpretá-los, e torna-se importante para
refletir sobre a educação na medida em que possibilita pensar as questões
de cidadania e o seu sentido político.
Os movimentos sociais e a educação se articulam, e em diferentes
formas podem ocorrer em escolas e em outros espaços institucionais. Por
meio de ações práticas, os movimentos sociais refletem e trazem uma reflexão sobre a educação pública no contexto brasileiro. Segundo Gohn (2016),
formas de manifestação demandam educação, não apenas o acesso ou “Mais
Educação”, mas demandando educação com qualidade, para além dos discursos e retóricas dos planos e promessas dos políticos e dirigentes.
A relação movimento social e educação ocorre de várias formas – a partir das ações práticas de movimentos e grupos
sociais em contato com instituições educacionais, no próprio
movimento social, dado caráter educativo de suas ações na
sociedade, e no interior dos movimentos, pelas aprendizagens adquiridas pelos participantes e pelos projetos socioeducativos formulados e desenvolvidos pelos próprios movimentos, a exemplo do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra). (GOHN, 2016, p. 2).
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Nesse sentido, é possível perceber a importância dos movimentos
sociais não só pelas conquistas, mas também pelas melhorias, pelas garantias e pelas continuidades. Os movimentos sociais vão na direção principalmente dos movimentos populares de classe, e são uma forma de mobilização da sociedade, que busca construir, a partir de uma militância
educativa, transformação social.
Segundo Arroyo (2012), os movimentos sociais em prol da educação
popular e pública tiveram destaque durante a década de 1950, surgindo
com base nos movimentos de classe. Historicamente, no Brasil, é possível
perceber indícios da luta pela escola pública, pois, desde o século XIX,
já se discute a questão da escola pública e gratuita. Atualmente, em um
contexto muito diferente do século XIX, ainda há discussão sobre a escola
pública, no entanto com outras demandas, como educação de qualidade.
Arroyo (2012) nos apresenta a importância das lutas e dos movimentos sociais populares, destacando a presença dos movimentos como
fundamental para se pensar como eles são vistos na sociedade, tanto por
atores políticos, quanto pelos professores e pelos próprios sujeitos que participam diretamente dos movimentos. Na escola, os movimentos sociais
ocorrem, em sua grande maioria, no seio dos profissionais de educação e
sindicatos, por meio de suas greves, manifestações, pautas e jornadas.
Cumpre mencionar a vinculação histórica entre movimentos de
educação popular e movimentos sociais. A exemplo do que coloca Gohn
(2016), podemos destacar o movimento pelas creches (educação infantil),
o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – MIEIB, bem
como fóruns de Educação de Pessoas Jovens e Adultas – EJA, entre outros.
Angela Alonso (2009, p. 50) traz a ideia de que a mobilização coletiva surge apenas como irracionalidade das insatisfações individuais “que
as instituições momentaneamente não lograriam canalizar”, devido ao “caráter cômodo da dominação no capitalismo ou na sociedade de massa”.
Isso, de certo modo, chama a refletir sobre o capitalismo neoliberal e suas
implicações sociais, políticas, econômicas e culturais.
O movimento de refrear os movimentos sociais surge com a justificativa, de certo modo, de coibir essas ações. Tal efeito, segundo Alonso
(2009), tem caráter psicológico e social, que se baseia em emoções e interesses coletivos e no avanço dos regimes totalitários. A autora destaca o
argumento de que o individualismo característico da sociedade moderna
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produziu personalidades narcísicas, que se voltam mais para a autossatisfação que para questões políticas. A chave explicativa está na cultura; portanto, na correlação entre estrutura da personalidade e estrutura da sociedade
(ALONSO, 2009).
Nessa direção, é pertinente ressaltar as lutas e movimentos sociais
durante a pandemia, mesmos que estas não ocorram de forma presencial,
mas por intermédio da internet, textos, televisão, entre outros.
Nesse sentido, Boaventura (2020) aprofunda as problemáticas sociais
em torno da pandemia do coronavírus. O autor demonstra que a “pedagogia
do coronavírus” vem descortinando e nos ensinado uma série de lições.
O autor traz um amplo panorama sociológico, no sentido de desvelar aspectos não visíveis dessa pandemia, aspectos estes que auxiliam a
compreender, de certo modo, a desigualdade existente nas escolas públicas brasileiras, os efeitos do capitalismo, bem como o aprofundamento do
neoliberalismo enquanto modelo econômico.
Portanto, Boaventura (2020), em suas reflexões, propõe uma interessante e consistente relação entre a emergência da pandemia e o modo
de vida dos seres humanos no contexto do capitalismo contemporâneo.
Diante disso, a pandemia do novo coronavírus só vem a acentuar e tornar
visíveis uma série de problemas sociais estruturais causados pelo capitalismo, o colonialismo e o conservadorismo, dentre eles a desigualdade social,
a divisão de classes, a pobreza, a questão ambiental, a exclusão social dos
sujeitos e a discriminação.
Consideramos pertinente destacar algumas lições que, em diálogo
com Boaventura de Sousa Santos (2020), possibilitam refletir sobre o ensino remoto. A primeira lição diz respeito à educação para produção de
conhecimento e para que os sujeitos conquistem e garantam os seus direitos. Sendo assim, escola e aulas não se restringem à frequência escolar e aos
conteúdos escolares.
A segunda lição implica considerar que, mesmo com a inserção do
ensino remoto, a atuação dos professores é central. Embora, de modo geral, o EAD seja baseado em conteúdo e seja realizado de forma independente pelo aluno, é importante destacar a importância do professor no
processo de ensino-aprendizagem. Há diferentes modos de mediação da
aprendizagem à distância. E aula remota não é necessariamente sinônimo
de aula online.
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Por fim, a terceira lição está relacionada aos movimentos sociais, pois
estes são essenciais para a conquista e garantia dos direitos, principalmente
no que se diz respeito à educação escolar. Por meio da educação é possível
garantir ou lutar pelo Estado público de direito.

Considerações finais
As considerações até aqui feitas buscaram refletir, de certo modo,
sobre o panorama das escolas públicas brasileiras e sobre a importância
dos movimentos sociais e das lutas pela educação. Diante disso, torna-se
importante pensar a diferença entre ensino por mediação tecnológica e
ensino à distância, e a importância da garantia do acesso à educação de
pública no Brasil durante a pandemia.
É importante ressaltar que o ensino remoto durante a pandemia é
uma solução emergencial, e que é necessário ampliar as condições de acesso
dos estudantes, professores e famílias, não somente neste período, mas ao
longo da vida. Com isso, grande parte dos movimentos conservadores já
compreendem e consideram o ensino à distância uma forte tendência para
um futuro bem próximo.
Cumpre ainda destacar que o ensino à distância pode ser realizado em um formato em que seja possível interação, qualidade de ensino e
criação de vínculos, possibilitando que estudantes em condições adversas
possam ter a oportunidade de estudar. Todavia, é importante compreender
que essa modalidade não compreende, em muitos formatos, o estímulo do
pensamento crítico.
É importante destacar que, no atual contexto brasileiro, a tendência do EAD não alcança grande parte da população, pois muitos dos
estudantes não têm condições apropriadas para continuar os estudos de
forma remota.
É possível verificar no contexto atual diferentes narrativas e uma
disputa em relação à educação no Brasil. Cabe ainda ressaltar que os movimentos sociais possibilitam a transformação social por meio da modificação de leis, projetos e a implementação de políticas públicas, dentre outros.
Portanto, é necessária uma estratégia consistente para o ensino remoto durante a interrupção de aulas presenciais, a fim de equalizar as de112
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sigualdades e adequar as condições dos estudantes que, são bastante heterogêneas, tanto nas questões de acesso, quanto nas diferentes necessidades
específicas dos sujeitos escolares. De modo geral, as novas demandas devem ser voltadas ao bem-estar dos estudantes e professores, sem perder de
vista o papel que a escola exerce na sociedade.
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A Quem é Dado o Direito
de Respirar neste País?
Por um mundo em que todos nós
possamos respirar!
Adrielle Lisboa1

Resumo: O presente artigo foi escrito como um dos pré-requisitos de avaliação final da disciplina eletiva Movimentos Sociais e Educação, do Programa
de Pós-Graduação em Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Intenciona estabelecer discussões orientadas pelos textos estudados durante as aulas, articulados a leituras e pesquisas que apontam a precarização histórica da
vida da população negra no Brasil. O cenário social, econômico e político em
que a população negra sobrevive teve, nos últimos meses, o agravante da pandemia da COVID-19, e, a partir da complexidade que o contexto atual nos
exige, busco compreender e problematizar as diferentes ausências que acometem as classes populares, composta majoritariamente pela população negra.
Palavras-chave: desigualdades sociais; população negra; pandemia.

Introdução
Não queremos morrer nem de tiro, nem de fome, nem de vírus!
(Refrão das manifestações no Brasil “Vidas negras importam”).

Em meio à pandemia do coronavírus, nosso país tem se colocado na
liderança como um dos países com mais óbitos e número de pessoas infectadas. Diante desse panorama, alguns estados do país viveram durante me1 Mestranda na Faculdade de Formação de Professores – UERJ. E-mail: driellelisboa@
gmail.com.
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ses o isolamento social. Inicialmente, apenas os serviços essenciais estavam
em funcionamento, sendo necessária a reestruturação da vida e das demandas pessoais e coletivas. Considerando as desigualdades de classe e raça no
Brasil, apesar de uma adesão significativa das pessoas ao isolamento social,
um grande número de trabalhadores/as, em especial mulheres e jovens pobres, majoritariamente negros e negras, tiveram que continuar nas ruas,
trabalhando e se expondo aos riscos de uma infecção pela COVID-19.
Como acreditamos no compromisso político e social, precisamos
analisar este momento sob uma perspectiva interseccional e antirracista. Afinal, estamos falando de um país no qual a maioria da população
é negra. De forma mais ampla, os dados do Ministério da Saúde2 nos
apontam que 65% das vítimas da COVID-19 morreram em hospitais
públicos, 71% delas tinham comorbidade e 75% das vítimas tinham 60
anos ou mais. Um dado crucial para essa discussão é que a população negra brasileira, desde o dia 8 de maio de 2020, é a maioria entre as vítimas
da COVID-19: pretos e pardos representam 59% das vítimas, entretanto
31% das mortes não tem a identificação de cor. O levantamento dessas
informações reitera o darwinismo social do implacável vírus entre nós.
“Em um mundo em que raça define a vida e a morte, não a tomar como
elemento de análise das grandes questões contemporâneas demonstra a
falta de compromisso com a ciência e com a resolução das grandes mazelas do mundo” (ALMEIDA, 2019, p. 57).
Não podemos nos esquecer de que uma das primeiras vítimas da
COVID-19 no país foi a empregada doméstica Cleonice Gonçalves, que
foi contaminada pela patroa branca e de classe alta, que tinha acabado de
retornar de uma temporada na Europa, e havia testado positivo. Porém, foi
negligente e irresponsável, mantendo Cleonice, uma senhora considerada
do grupo de risco, no trabalho, mesmo após diversos alertas que já rondavam o país. Diante disso, pergunto-me: quem são os cidadãos que, em
meio a uma pandemia, tiveram o direito ao isolamento social no Brasil?
Não querendo ser pretensiosa, mas o que fica nítido é que o contexto apresentado amplifica as desigualdades às quais as minorias estão cotidianamente expostas. Uma parte do contingente de profissionais que não
2 Os dados são do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica do Ministério
da Saúde.
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puderam fazer as suas funções no home office são as empregadas domésticas,
babás, cozinheiras, entregadores de aplicativos, entre outros profissionais,
como a mãe do menino Miguel em Recife.
De acordo com a perspectiva de Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 2020, p. 15), esses profissionais se encontram a sul da quarentena.
São os grupos que têm em comum padecerem de uma especial vulnerabilidade que precede a quarentena e se agrava
com ela. Tais grupos compõem aquilo a que chamo de Sul.
Na minha concepção, o Sul não designa um espaço geográfico. Designa um espaço-tempo político, social e cultural.
É a metáfora do sofrimento humano injusto causado pela
exploração capitalista, pela discriminação racial e pela discriminação sexual.

Sabemos que o lugar social que parte significativa desse grupo ocupa é perpassado pela sua condição de negro/negra e de trabalhadores das
classes populares, ocupando historicamente os postos de trabalhos precarizados, sem direitos fundamentais. Corroborando com essas questões, a
pensadora negra Lélia Gonzalez nos traz alguns desdobramentos causados
pelo racismo estrutural no país. “Com isso, o grupo racial dominante justifica sua indiferença e sua ignorância em relação ao grupo negro. Se o negro
não ascendeu socialmente e se não participa com maior efetividade nos
processos políticos, sociais, econômicos e culturais, o único culpado é ele
próprio” (GONZALEZ, 2018, p. 101).
Essa colocação da autora vem de encontro a uma das formas perversas como o racismo age, culpabilizando o sujeito discriminado. O racismo
coloca o sujeito negro como naturalmente destinado a ocupar apenas papéis sociais inferiores.
É necessário dizer que sabemos da importância de determinadas
funções, mas por que a maioria das pessoas que as ocupam são negras?
Por que essas funções são naturalizadas a serem ocupadas preferencialmente por determinado grupo? Ainda hoje causa estranhamento quando pessoas negras estão em posições consideradas liberais e destinadas
historicamente aos brancos, considerados naturalmente superiores, por
exemplo. Isso nos coloca em determinados espaços, como se estivéssemos
fora de lugar, fora de lógica.
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Fazendo um paralelo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2019), sabe-se que as mulheres negras representam
92% das trabalhadoras domésticas, um dos maiores símbolos coloniais
ainda presente no cotidiano de diversas mulheres negras Brasil afora. Mulheres negras que, assim como eu acreditei um dia, seguem acreditando
que a vida é assim mesmo, que se encontram nessa posição porque não
se esforçaram o suficiente. Os dados foram divulgados no final do ano de
2019, a partir de estudo baseado nos dados da PNAD Contínua (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios), que é realizada pelo IBGE.
Essa situação já era apontada por Lélia Gonzalez em 1981, em seus
escritos publicados no jornal Folha de São Paulo. A autora já nos indicava
a situação da trabalhadora negra e seus desdobramentos para mover a economia do país.
A situação da mulher negra hoje não é muito diferente de seu
passado de escravidão. Enquanto negra e mulher, é objeto
de dois tipos de desigualdades que fazem dela o setor mais
inferiorizado da sociedade brasileira. Enquanto trabalhadora,
continua a desempenhar as funções modernizadas da escrava
[...]. (GONZALEZ, 2018, p. 114).

Infelizmente, não precisamos nos esforçar para perceber as duras
analogias que se aplicam à população negra ainda hoje, e que remetem
claramente a um período colonial severo. Gonzalez (2018) nos diz que as
empregadas domésticas de hoje nada mais são do que ancestrais das que
chegavam aqui em navios negreiros e eram dirigidas para as plantações
ou para serem mucamas da casa grande. O que a autora nos coloca é que
precisamos problematizar o nosso olhar, que “normaliza” a subalternidade do sujeito negro.

A população negra e a sua necessidade histórica
de se manter respirando
Nesse cenário específico de caos que se tornou o mundo nos últimos meses, a mídia televisiva brasileira assim como outros meios de
comunicação, tem feito apelos diários, solicitando que as pessoas fiquem
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em casa. Afinal de contas, o vírus que nos assombra tem tirado a vida de
milhares de pessoas diariamente, que morrem, de modo geral, por problemas respiratórios. Sem conseguir respirar.
E, assim como muitos brasileiros, João Pedro Mattos Pinto, adolescente negro de 14 anos, estava em sua residência no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. João Pedro estava em casa, respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), quando, na tarde do dia
18/05/2020, enquanto brincava com seus primos no quintal de sua casa,
foi alvejado com 70 tiros e estilhaços de granadas, durante uma operação
do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).
Um tiro de fuzil atingiu João Pedro na barriga, e, ao ser levado pela
polícia para ser supostamente socorrido, ele foi sequestrado. Madrugada
adentro, nada de notícias do menino. A família e amigos o procuram em
hospitais e movimentam as redes sociais com vídeos desesperados em busca de João Pedro. A incessante procura termina com o pior: o corpo de
João Pedro Mattos Pinto é encontrado 17 horas depois, no Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, mais precisamente no bairro de Tribobó.
O que valida o direito de um órgão do estado desaparecer com
um corpo alvejado, sem a presença sequer de um familiar? Vejam: se não
bastasse a dor da perda brusca, a família precisa esbravejar, chorar e apelar nas mídias televisivas: “O João, meu filho, meu neto, meu sobrinho,
era inocente!” Ainda que ele pudesse não ser, era justificável o assassinato com setenta tiros em sua casa? Infelizmente, preciso apontar que o
assassinato de João Pedro durante ações policiais não foi o único neste
período. “Eu digo que a vida é uma perdedeira só, tamanho é o perder”
(EVARISTO, 2017, p. 29).
A esse respeito, Sílvio Almeida (2019), em seu livro Racismo estrutural, evidencia, por meio do pensamento do filósofo Achille Mbembe, o
conceito de necropolítica, que ocorre quando o Estado adota políticas de
morte. Quando se nega a humanidade do outro e este outro é colocado
como a exceção. É nesse contexto que o poder de matar opera.
A necropolítica, portanto, instaura-se como a organização
necessária do poder em um mundo em que a morte avança
implacavelmente sobre a vida. A justificação da morte em
nome dos riscos à economia e à segurança torna-se o fundamento ético dessa realidade. Diante disso, a lógica da colônia
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materializa-se na gestão praticada pelos Estados contemporâneos, especialmente nos países da periferia do capitalismo,
em que as antigas práticas coloniais deixaram resquícios.
(ALMEIDA, 2019, p. 125).

Vale lembrar que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel,
foi eleito elencando como prioridade política para o seu mandato a intensificação da letalidade policial contra a população negra. Essas declarações,
feitas rotineiramente nos meios de comunicações de massa por governantes, agentes da segurança pública e programas televisivos fazem parte da
criação do “inimigo” (ALMEIDA, 2019).
Esse tipo de discurso, partindo de um representante político, legaliza, em rede nacional, sem pudor algum, o direito que é dado à polícia militar – que é o aparato institucional – de matar. Essa é uma das
artimanhas de um racismo estrutural, que nos impede simbolicamente
de respirar. Nos mata em uma disfarçada guerra contra as drogas. Assassinam-nos como uma suposta forma de conter o crime organizado.
Estamos falando de um estado brasileiro que, em meio a uma pandemia,
insistiu em manter violentas operações policiais, como essa que tirou a
vida do adolescente João Pedro Pinto.
Tal constatação aproxima-se do que Sílvio Almeida nos traz:
O racismo pode ter sua forma alterada pela ação ou pela
omissão dos poderes institucionais – Estado, escola etc. –,
que podem tanto modificar a atuação dos mecanismos discriminatórios, como também estabelecer novos significados
para a raça, inclusive atribuindo certas vantagens sociais a
membros de grupos raciais historicamente discriminados.
Isso demonstra que, na visão institucionalista, o racismo não
se separa de um projeto político e de condições socioeconômicas específicas. (ALMEIDA, 2019, p. 41).

Retomo o pensamento sobre o trajeto que a bala faz neste país,
direcionada aos corpos negros. E não restam dúvidas: ela vai de encontro a determinados corpos, que se encontram em determinados espaços.
Como afirma Lélia Gonzalez (2018, p. 87), no Brasil, nós temos um
apartheid legalizado: “aqui nós temos um apartheid social que não precisa legalizar; o sistema racial brasileiro, a discriminação brasileira é uma
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das mais incríveis que eu já vi.” Pensando esse lugar social do negro como
um indivíduo condenado à inexistência, Frantz Fanon, um revolucionário martinicano, psiquiatra e filósofo negro, nos afirma: “Sentimento
de inferioridade? Não, sentimento de inexistência. O pecado é para o
preto como a virtude é branca. Todos estes brancos reunidos, revólver
nas mãos, não podem estar errados. Eu sou culpado. Não sei de quê, mas
sinto que sou miserável” (FANON, 2008, p. 125).
Após críticas da sociedade civil e articulação de órgãos públicos, entidades e organizações sociais, tais como a Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro e o Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi feita uma solicitação pela suspensão de operações policiais durante o período da pandemia.
A decisão foi votada e proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que, por meio de uma liminar, suspendeu as operações policiais
nas áreas faveladas no estado do Rio de Janeiro, durante o tempo em que
durar a pandemia do novo coronavírus.
No dia 25 de maio, uma semana depois do assassinato de João Pedro,
em Minneapolis, nos Estados Unidos, George Floyd, homem negro de 46
anos, foi assassinado por um policial que o asfixiou por cerca de 9 minutos
até a sua morte. Floyd suplicou por sua vida mais de 20 vezes, dizendo que
não conseguia respirar. De acordo com a transcrição das câmeras corporais
dos policiais, as últimas palavras de Floyd foram: “Eles vão me matar. Eles
vão me matar. Não consigo respirar”.
A polícia foi chamada no estabelecimento, pois, segundo informações, aparentemente George teria tentado comprar um produto com uma
nota falsa de 20 dólares. George Floyd morreu suplicando ao Estado o seu
direito de se manter respirando, seu direito de se manter vivo. Sem dúvida,
“não queremos morrer nem de tiro, nem de fome, nem de vírus!”3.
Isso gerou uma onda de manifestações em diversos países, que reverberaram no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, estado no
qual as mortes em4 operações policiais tiveram um aumento de 43% durante o isolamento social. Wesley Teixeira, militante negro e professor de
história, morador de Duque de Caxias, em uma fala emblemática afirma
3 Refrão das manifestações no Brasil “Vidas negras importam”.
4 https://oglobo.globo.com/rio/mortes-pela-policia-aumentam-43-no-rio-em-abril-durante-isolamento-social-motivado-pelo-novo-coronavirus-1-24446724.
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a legitimidade dos atos, em um vídeo que circula nas redes sociais: “Nós
viemos para a rua porque foram nos matar em casa”. A fala proferida faz
referência ao assassinato de João Pedro, que foi assassinado no quintal de
sua casa, na favela do Salgueiro, em São Gonçalo.
Portanto, uma questão essa pandemia tem deixado bastante visível: há corpos que, por mais que se protejam, sempre estiveram/estarão
disponíveis para a morte. O direito à respiração como princípio básico e
fisiológico é negado simbolicamente a pessoas pobres, negras e faveladas
todos os dias. E, neste momento adverso, a população negra se encontra
em meio a um dilema que vale a vida: ou se morre de fome, ou de bala,
ou de vírus. Isso coincide com o que Franz Fanon (2008) chama de
círculo infernal: “A vergonha. A vergonha e o desprezo de si. A náusea.
Quando me amam, dizem que o fazem apesar da minha cor. Quando
me detestam, acrescentam que não é pela minha cor... Aqui ou ali sou
prisioneiro do círculo infernal” (FANON, 2008, p. 109).
Ainda sobre o descaso com vidas negras no Brasil contemporâneo,
brancocêntrico e racista, não poderia deixar de trazer a morte da criança
Miguel Otávio Santana da Silva, para pensarmos como o direito à respiração neste país é ceifado diariamente, e, por vezes, ainda na pequena infância. Uma criança de apenas cinco anos de idade, Miguel Santana da Silva,
filho da empregada doméstica Mirtes Renata Santana de Souza, caiu do 9º
andar do prédio em que sua mãe trabalhava, em Recife.
O trágico acidente aconteceu depois que a mãe precisou sair para
andar com o cachorro da família, deixando a criança aos cuidados da patroa, que, no momento, estava fazendo as unhas com uma manicure em
seu apartamento. De acordo com as imagens de horror das câmeras de
segurança do prédio, podemos ver a criança entrando no elevador sozinha
e a patroa apertando o botão do 9º andar, sem o mínimo de cuidado, e
abandonando o menino Miguel, de cinco anos, à própria sorte.
Miguel só tinha cinco anos; ainda era muito cedo para ele compreender o que é estar em um corpo negro, em um país que é lugar “de
negação, ou até mesmo glorificação da história colonial” (KILOMBA,
2019, p. 11). No livro Entre o mundo e eu, inspirado em uma carta para
o seu filho adolescente, o jornalista afro-americano Ta-Nehise Coates
discute essa questão de maneira contundente. Talvez Miguel ainda não
soubesse, mas, infelizmente, “não há tempo para a infância de meninos
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e meninas negras” (COATES, 2015, p. 35). Tudo isso aconteceu no
Brasil em meio aos protestos “vidas negras importam”.
Ora, se estávamos sob o distanciamento social que recomendava que
apenas serviços indispensáveis funcionassem, nos deparamos com uma
mãe que, não tendo com quem deixar o filho, o leva para o serviço, visto
que ela precisava cuidar das demandas da madame e de sua família, mesmo
que, para isso, fosse necessário que ela preterisse a sua própria família. E,
no momento em que o país vive o luto de cerca de uma morte por minuto,
a mãe de Miguel não teve o direito de se proteger, não pôde ficar em casa
com o seu filho pequeno e seguir as normas básicas de isolamento social.
A Mirtes, assim como a sua mãe, trabalhava com a família havia
alguns anos. Sabemos que o trabalho doméstico no Brasil tem essa característica, que nos remete a uma herança escravocrata que passa de mãe para
filha. A minha experiência como empregada doméstica, ainda na infância,
também foi em uma casa em que minha mãe trabalhou durante anos5.
De modo por vezes fatídico, as histórias das mulheres negras se misturam
umas às outras; é o que chamamos de escrevivência (EVARISTO, 2007).
Se refletirmos de forma complexa e à contrapelo, a morte do Miguel nos remete a uma herança direta da escravidão, quando as mulheres escravizadas eram obrigadas a abdicar da criação de seus filhos para
criarem os filhos das sinhás. Infelizmente, mais uma analogia com a casa
grande-senzala da contemporaneidade. Não custa lembrar que a profissão de empregada doméstica foi regularizada há pouco tempo com a
PEC das domésticas (PEC 66/2012), que estabeleceu jornada de trabalho, horas extras, carteira assinada, férias, entre outros direitos que foram
assegurados a essas profissionais. “Quanto à mulher negra, sua falta de
perspectiva quanto à possibilidade de novas alternativas faz com que ela
se volte para a prestação de serviços domésticos, o que a coloca numa
situação de sujeição, de dependência das famílias de classe média branca”
(GONZALEZ, 2018, p. 73).
Por certo, a categoria mulher é, por vezes, generalizada, sem ser pensada partindo de uma perspectiva interseccional, proposta que vem sendo
5 Pensando a partir da perspectiva de Conceição Evaristo, busco um diálogo com a minha
“escrevivência” como mulher negra das camadas populares e periférica. Assim sendo, a
minha escrita traz marcas desse lugar social, no qual construo a minha narrativa.
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apontada com ideias objetivas do que significa ser mulher negra em nosso
país, graças às feministas negras. Lélia Gonzalez (2018, p. 104) considera
que “[...] ser mulher e negra (ou negra e mulher?) implica em ser objeto
de um duplo efeito de desigualdades muito bem articulado e manipulado
pelo sistema que aí está [...]”.
Por outro lado, de acordo com os estudos trazidos por Sales Augusto
dos Santos (SANTOS, 2014), a agenda das demandas do movimento negro, entre outras questões, em 1971 já apresentava propostas políticas que
visavam a valorização do papel da mulher negra na sociedade e na história
do Brasil; o amparo e orientação às mães solo; e o fim da exploração sexual,
social e econômica da mulher negra.
Na situação apresentada acima, observamos que, possivelmente, a
patroa de Mirtes consegue sua libertação social como mãe e dona de casa,
posições ainda impostas às mulheres pelo patriarcado, enraizado neste país,
devido ao empenho de Mirtes. Nas diversas reportagens televisivas, Mirtes
lamenta, com lágrimas, ter cuidado dos filhos da patroa como se fossem
seus, e, quando foi ao contrário, a patroa não fez o mesmo.
Geremos uma provocação a partir do pensamento atemporal de Lélia
Gonzalez (GONZALEZ, 2018, p. 74), que afirma: “a libertação da mulher
branca se tem feito às custas da exploração da mulher negra”. De fato, por vezes
é a mulher negra exercendo a função de babá, empregada doméstica, faxineira,
cuidadora, que possibilita a liberação econômica e cultural da patroa branca.
Como afirma Fanon: “O branco quer o mundo; ele o quer só pra si. Ele se
considera o senhor predestinado deste mundo” (FANON, 2008, p. 117).
Em meio a uma pandemia causada por um terrível vírus que afeta,
entre outras coisas, a respiração, e, como dito anteriormente, tem sido
muito mais frequente na vida da população negra, é muito simbólico para
nós, negros e negras, esse grito “Eu não consigo respirar!”, pois somos parte
de uma população que se encontra irrespirável há séculos, vivendo em um
país que se estrutura como uma das sociedades mais desiguais do mundo.
Aos negros e negras pobres, é negado o direito à respiração quando
nos deparamos com a precarização dos sistemas de saúde, segurança pública, saneamento básico e educação. É quando mães negras ainda precisam
travar lutas pelo direito à creche e escola para seus filhos. Esses são alguns
entre diversos exemplos da negação do poder estatal em oportunizar o direito à preservação da vida.
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Tomemos como referência novamente o jurista filósofo Sílvio Almeida, que, ao estabelecer aproximações com Foucault, nos traz o conceito
de biopoder, que é maneira como Foucault denomina esse modo de exercer o poder sobre a vida. A partir dessa perspectiva foucaultiana, o racismo
exerce uma função central.
“O racismo estabelecerá a linha divisória entre superiores e inferiores, entre bons e maus, entre os grupos que merecem viver e os que merecem morrer, entre os que terão a vida prolongada e os que serão deixados
para a morte, entre os que devem permanecer vivos e os que serão mortos”
(ALMEIDA, 2019, p. 115). Essa morte que o autor fala não é apenas a retirada de vida. Quando um determinado grupo ou individuo é exposto ao
risco de morte, ele tem a sua vida simbolicamente e paulatinamente retirada. E isso significa a expulsão de espaços sociais, o que implica rejeição. E,
muitas vezes, aniquilamento, material e/ou simbólico. E disso a população
negra entende e vive cotidianamente.
Para Boaventura de Sousa Santos (2020, p. 10), a pandemia é uma alegoria: “O sentido literal da pandemia do Coronavírus é o medo caótico generalizado e a morte sem fronteiras causadas por um inimigo invisível. Mas o
que ela exprime está muito além disso”. O que a pedagogia do vírus (SANTOS,
2020) tem nos ensinado é que alguns grupos padecem estar em maior vulnerabilidade, situação que precede a quarentena e tem se agravado com ela.

Os movimentos sociais têm enfrentado a pandemia
com solidariedade
Ao realizarmos uma retrospectiva histórica, podemos atentar para
o fato de que os movimentos sociais negros no Brasil e no mundo são os
únicos que permanecem lutando veementemente na contemporaneidade,
carregando em seus repertórios de ação o clamor pelo direito à vida. O
extermínio de milhares de jovens negros, por exemplo, há tempos é denunciado como genocídio pelo movimento negro, e, principalmente, pelo
movimento de mulheres negras, que são as que convivem com o desaparecimento e perda de filhos, companheiros, amigos e parentes.
Como nos mostram os dados do Instituto de Segurança Pública
(2019), no ano de 2019 no Estado do Rio de Janeiro, tivemos 1.814
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mortes por intervenção de agentes do Estado; deste número, 78,5%
eram pessoas negras. Se ampliarmos os dados para uma escala nacional,
esse número aumenta consideravelmente.
De volta ao presente, com um futuro de incertezas, Achille Mbembe
(2020) presenteou-nos com um texto reflexivo e atual sobre a pandemia
mundial, intitulado O direito universal à respiração.
Antes deste vírus, a humanidade já estava ameaçada de asfixia. Se a guerra deve haver, ela não deve ser, por consequência,
contra um vírus específico, mas contra tudo o que condena a
maior parte da humanidade à cessação prematura da respiração, tudo o que ataca fundamentalmente o trato respiratório,
tudo o que a longa duração do capitalismo confina, ou seja,
segmentos inteiros de populações e raças inteiras submetidas
a uma respiração difícil, ofegante e a uma vida pesada6.

A pandemia tem diariamente escancarando, com dados, notícias e
experiências compartilhadas por meio das redes e nos coletivos, os abismos
sociais e a asfixia aos quais populações e raças estão submetidas, além de
deixar clara a ausência e insuficiência do Estado quando se trata de políticas públicas para as populações mais empobrecidas.
O Brasil tem sido o epicentro da pandemia, ficando atrás apenas
dos Estados Unidos. Diante disso, os movimentos sociais, desde o início
dessa crise sanitária, têm unido forças e buscado estratégias a fim de tentar minimizar as necessidades que a pandemia têm acentuado nas favelas
e áreas periféricas.
Essa solidariedade tem se dado a partir de ações contínuas, como
distribuição de cestas básicas, kits de higiene e água potável, além de orientações e acesso a tecnologias para que as pessoas possam se cadastrar em
programas assistenciais do Governo Federal, como o auxílio emergencial.
Problematizando o papel dos movimentos sociais na pandemia,
Alberto Melucci (1989, p. 57) define analiticamente um movimento social “como uma forma de ação coletiva (a) baseada na solidariedade, (b)
desenvolvendo um conflito, (c) rompendo os limites do sistema em que
6 Disponível em: https://aoc.media/opinion/2020/04/05/le-droit-universel-a-larespiration/?loggedin=true. Acesso em: 06 ago. 2020.
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ocorre a ação.” De acordo com Mellucci (1989), ações coletivas não são
apenas motivadas pelo que o autor chama de uma orientação econômica,
mas também buscam solidariedade e identidade, que, diferente de outros
bens, são imensuráveis.
A atuação das organizações da sociedade civil no atual contexto
tem sido fundamental na redução dos danos que a COVID-19 tem causado no país, como o aumento do desemprego e da pobreza. Os grupos
mais afetados pela crise têm raça, classe e gênero como variáveis que
tendem a se agravar quando afetadas por uma crise sanitária como essa
que assola o país.
Importante apontar a presença das mulheres negras como personagens principais nas lutas por direitos fundamentais. Neste momento, elas seguem propondo inéditos viáveis para alcançarmos uma sociedade mais justa
e plural. Portanto, como nos ensina Conceição Evaristo (2016, p. 108), “eles
combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer”.
Movendo-se além do discurso, diferentes coletivos de mulheres negras vêm abrindo novos caminhos na luta pela restituição de direitos negados no contexto pandêmico. Entre os coletivos de mulheres negras presentes nas favelas do Rio de Janeiro, ressalto o Instituto Marielle Franco.
A organização é articulada por voluntários, em maioria mulheres negras e
periféricas, com forte presença da família de Marielle Franco, vereadora da
cidade do Rio de Janeiro covardemente assassinada junto com seu motorista Anderson Gomes em um atentado no fatídico 18 de março de 2018.
O Instituto que carrega o nome e legado da vereadora tem como
principais personagens a mãe de Marielle, a senhora Marinete, Anielle,
sua irmã, e Luyara, filha de Marielle Franco. Nesse contexto pandêmico,
o coletivo tem atuado principalmente com o mapeamento dos casos da
COVID-19 nas favelas do Rio de Janeiro, assim como a organização e
localização de ações solidárias para espaços com maior índice de casos e
ausência do poder público.
Na luta contra os impactos da COVID-19, o Instituto tem elencado
como prioridades políticas7 o fortalecimento de ações urgentes para garantir a sobrevivência da população mais vulnerável e a disputa dos caminhos
possíveis de saída da crise, com a garantia de um futuro digno para essa
7 Disponível em: <https://www.institutomariellefranco.org/>. Acesso em: 01 out. 2020
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população. Esse e tantos outros coletivos que podem ser citados, como
Criola, Géledes e Movimento Moleque, por exemplo, são movimentos fortemente marcados pela presença feminina negra e que seguem propondo,
em meio a situações limites, inéditos viáveis na história deste país.

Considerações finais, embora provisórias
As rosas da resistência nascem no asfalto.
A gente recebe rosas,
mas vamos estar com o punho cerrado
falando de nossa existência contra
os mandos e desmandos que afetam nossas vidas.
(Marielle Franco)

A epígrafe que compartilho no fechamento do artigo é da socióloga, ativista e vereadora eleita Marielle Franco, covardemente assassinada.
Ela nos fala da potência das mulheres negras articuladas aos movimentos
sociais, que se opõem aos mandos e desmandos que, cotidianamente, dilaceram simbólica e fisicamente a vida dos esfarrapados do mundo. Portanto,
não nos restam dúvidas: esse novo cenário tem posto em pauta a importância das lutas dos movimentos sociais, que têm se mantido presentes nos
espaços em que o poder público historicamente vem se eximindo de suas
responsabilidades sociais.
Para finalizar este trabalho, mesmo que de forma provisória, vale
revisitar o livro de Ailton Krenak O amanhã não está à venda. Krenak
nos traz reflexões que nos fazem sair da “zona de conforto”. A partir do
seu lugar social, nos mostra outras possibilidades de existirmos enquanto
humanidade. Nesse ensaio curto, porém impactante, o autor nos traz saberes ancestrais dos povos indígenas e sua resistência. E aponta: “[...] há
uma sub-humanidade que vive numa grande miséria, sem chance de sair
dela – e isso também foi naturalizado” (KRENAK, 2020, p. 32). O convite
proposto pelo autor é que possamos nos dispor a desnaturalizar o que está
posto, a nos reinventar enquanto humanidade, alicerçados nos coletivos.
Para os povos Krenak, não se diferencia a natureza do ser humano.
Pelo contrário, a natureza faz parte da família de cada indígena. Portanto,
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insistir em manter uma normalidade é permanecer em um país fadado a perdurar as opressões, enquanto uma parcela da população brasileira continua
usufruindo e lucrando com um país que apresenta um dos maiores índices
de desigualdades do mundo. Contudo, ancorados nas palavras de Krenak,
precisamos nos interrogar se é possível voltarmos ao que erámos antes.
Também nos interrogando diante de um “retorno ao normal”, Boaventura de Sousa Santos (2020) salienta que o modelo social posto hoje
nos leva a uma catástrofe ecológica, pois o que esse modelo capitalista
preza é a exploração dos recursos naturais, além de nos levar a processos
de exploração do outro enquanto sujeito. Importante reafirmar que, assim
como Boaventura Sousa Santos, compreendemos que a pandemia mundial
é somente uma pequena parte da crise social, política, econômica e sanitária em que (sobre)vivem determinados grupos sociais neste país.
Contudo, sigo esperançosa na busca coletiva pela restituição do
Outro. Que saiamos da pandemia compreendendo que as mazelas que
parte da população vive no cotidiano, apesar de impactadas pela COVID-19, são resultantes de um modelo societário perverso e de uma necropolítica direcionada aos pobres, favelados, negros e negras de nosso
país. Definitivamente, não podemos voltar ao normal; precisamos contestar veemente o nosso modelo capitalista, racista, patriarcal e antidemocrático. Pois, como Santos (2020) nos diz, enquanto modelo social, o
capitalismo não tem futuro.
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O Ziguezague:
a EJA e os vagões de trem
em tempos de pandemia
Midian Ramos G. da Silva1

Resumo: O presente trabalho foca nos trabalhadores precarizados que
atuam nos trilhos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que são
os mesmos que compõem salas de aula da Educação de Jovens e Adultos
– EJA. Fundamentarei a minha análise na perspectiva das seis lições de
Sousa Santos do livro A cruel pedagogia do vírus (2020), que faz parte da
Coleção Pandemia Capital, fazendo deste artigo a sétima lição para uma
reflexão em que os estudantes da EJA, enquanto ambulantes dos trilhos,
driblam as dificuldades historicamente resultantes das desigualdades encontradas entre o chão do vagão e o chão da escola, principalmente no
contexto atual vivido no mundo. Apresentam-se análises de um estudo
das performatividades que os corpos negros impõem contra a lógica de
uma sociedade hegemonicamente colonialista, e que se expressam por
meio de falas subversivas, como: “eu poderia estar matando, roubando,
mas estou aqui vendendo”.
Palavras-chave: estudantes da EJA; ambulantes; quarentena.

Introdução
Este artigo é um recorte do trabalho de pesquisa no curso de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Faculdade de
Formação de Professores FFP/UERJ, ainda em processo. Com cunho
qualitativo, tem a etnografia como matriz teórica e metodológica, que vai
1 Mestranda na FFP/UERJ. E-mail: midianramos@yahoo.com.br.
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dialogar com as seis lições do livro de Boaventura Sousa Santos, A cruel
pedagogia do vírus, se entrelaçando no tema da precarização do trabalho,
resultado de uma não igualdade naturalizada para uma população negra
e perpetuada pela manutenção de uma crise permanente, que perpassa a
educação de jovens e adultos.
Entre os anos de 2015 e 2017, fiz a minha primeira especialização
na UERJ Maracanã, e, para chegar até lá, embarcava três vezes por semana
no trem da Supervia do ramal de Belford Roxo. Durante esse período, comecei a observar um número expressivo de vendedores ambulantes negros,
o que me fez refletir sobre a condição do racismo estrutural no país em
função da cor da pele dos vendedores negros e vendedoras negras. Mais
do que isso, comecei a perceber as falas subversivas daqueles ambulantes,
traduzidas em ritmos, rimas e paródias com uma dose generosa de humor
para convencer possíveis compradores.
A dinâmica da venda nos vagões atravessa frases que estabelecem
rimas e ritmos, que driblam a precarização do trabalho, do desemprego,
da não igualdade naturalizada pós-abolição, já notada na Zona Portuária do Rio de Janeiro, com a presença de uma grande população negra
exercendo pequenos ofícios, como comércio ambulante, já que o escravizado saía dessa condição para a de “trabalhador livre”, como aponta
Sodré (2002, p. 44):
Sabe-se que tais oportunidades, embora maiores no Rio
que em São Paulo (onde era acirrada a competição com
o migrante europeu), davam-se apenas na área do subemprego – pequenos ofícios, comércio ambulante, trabalho
doméstico – ou então no Cais do Porto, onde era notória
a figura do negro, com a consequente presença de uma
grande população “escura” na Zona Portuária (Saúde,
Gamboa).

Estamos ainda em processo de abolição, ainda muito lento. Os indicadores apontam a fragilidade das políticas públicas do Estado para esse
grupo, que não vivem no mesmo Brasil que os brancos usufruem, como
bem aponta Mesquita (2019, p. 15):
A abolição da escravatura no Brasil, embora formalmente
proclamada em 13 de maio de 1888, ainda está em curso.
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A subalternização do negro e, em oposição, a dominação
branca, estruturam a sociedade brasileira econômica, política, jurídica e ideologicamente. Os indicadores sociais
difundidos pela mídia não escondem: o negro é marginal
em termos de condições de trabalho e salários, acesso à
educação básica e superior, acesso à saúde, é a população
mais encarcerada, são marginais em termos de representação política, vivenciam um verdadeiro genocídio de sua
juventude. O Brasil vivenciado por homens e mulheres
negros não é, definitivamente, o mesmo usufruído pelas
pessoas brancas.

Ainda na visão de Mesquita (2019), o que vemos no chão do vagão e
no chão da EJA é um retrato de um Brasil que não teve uma abolição completa, e isso é afirmado e reafirmado diariamente, ao passo que a lacuna
entre esses descendentes dos escravizados e a responsabilidade do Estado
vem se alargando:
[...] de forma extremamente potente e viva [quanto ao]
significado da [...] vida cotidiana dos negros [e] nos deparamos com experiências que nos levam a uma referência
direta do Brasil aberta escravocrata. [...] Trata-se da realidade da abolição não completada, lançada diariamente
à face dos descendentes dos escravizados. (MESQUITA,
2019, p. 102)

O artigo foca o que vimos nomeando de o zigue ziguezá por meio
das falas subversivas, ainda que humorísticas, emitidas todos os dias por
ambulantes/estudantes entre 18 e 30 anos nos mais de 270 km de via
férrea, nos oito ramais que são administrados pela Concessionária Supervia. A concessionária é a mesma que proíbe a prática de vendas em seus
vagões, reservando-se o direito de apreender mercadorias à força.
Assim como o chão dos vagões de trem têm cor, raça, gênero e classe
social bem definidos, a modalidade da Educação de Jovens e Adultos
também tem.
Segundo dados divulgados pelo IBGE (2020), 39% das pessoas
entre 14 e 29 anos abandonaram a escola para trabalhar. É o motivo com
maior ocorrência, seguido por falta de interesse em estudar, com 29,2%.
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Figura 1: Abandono escolar entre pessoas de 14 e 29 anos (%)
por motivo de abandono

Fonte: PNAD/IBGE (2020).

Após a evasão escolar, o trabalhador, tanto formal como informal,
começa a perceber que precisa retornar à escola, vendo assim uma perspectiva de melhorar o seu trabalho ou até mesmo sair dele para algo melhor.
Dessa forma, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a primeira opção que
vai dar uma oportunidade de conquistas e formação, contemplando assim
as suas especificidades, principalmente de trabalho.
A EJA é fruto de lutas populares. Tida como reparação de direitos
educativos violados, tem como bandeira a alfabetização de jovens e adultos
e o direito à vida; e tem como histórico reivindicações por uma educação
de qualidade para todos, sobretudo para os grupos sociais marcados pelo
processo de exclusão do sistema de ensino. Os negros são exemplos históricos dessa segregação, como aponta Arroyo (2005, p. 31):
A EJA sempre aparece vinculada a um outro projeto de sociedade, um projeto de inclusão do povo como sujeito de
direitos. Foi sempre um dos campos da educação mais politizados, o que foi possível por ser um campo aberto, não
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fechado e nem burocratizado, por ser um campo de possíveis
intervenções de agentes diversos da sociedade, com propostas
diversas de sociedade e do papel do povo.

A grande maioria dos estudantes da EJA são da classe trabalhadora,
e são esses os sujeitos da pesquisa, que prefiro aqui chamar de atores de
suas reivindicações, de suas lutas, por meio de suas falas subversivas, traduzidas em rimas, ritmos, danças e paródias, na perspectiva de driblarem
a falta de equidade entre o chão do vagão e o chão da escola. Poderíamos
caracterizar essa reivindicação dos vendedores ambulantes, estudantes,
negros, como novas mobilizações, conforme ressalta Alonso (2009, p.
60), em que os “novos sujeitos” não seriam, então, classes, mas grupos
marginais em relação aos padrões de normalidade sociocultural. E a educação é um importante espaço-tempo de emancipação social, ainda que
se dê sob a pressão conservadora e da violência capitalista, como bem
frisa Gomes (2017, p. 25):
A educação não é um campo fixo e nem somente conservadora. Ao longo dos tempos é possível observar como o
campo educacional se configura como um espaço-tempo
inquieto, que é ao mesmo tempo indagador e indagado pelos coletivos sociais diversos. Enquanto espaço de formação humana e pelo qual passam as mais diferentes gerações,
grupos étnico-raciais, pessoas de origens socioeconômicas
diferentes, credos e religiões, é possível refletir que tanto os
processos institucionais de educação (escolas de educação
básica e universidades) quanto as experiências de educação
popular, social, de jovens e adultos, diferenciada e antirracista, construídas no cotidiano e nos processos de lutas
sociais, são repletos, ao mesmo tempo, de um dinamismo
incrível e de uma tensão conservadora.

Resultados e discussão
Usando a perspectiva de Thompson (1981) para compreender como
homens e mulheres agem e pensam dentro de determinadas condições,
bem como quais experiências redefinem suas práticas e pensamento, podemos refletir aqui sobre a rotina dos ambulantes negros entre o chão da
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Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e o chão dos vagões de trem na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir do estudo das performatividades que os corpos negros impõem contra a lógica de uma sociedade
hegemonicamente colonialista, e que se expressam por meio de suas falas
subversivas, como: “eu poderia estar matando, roubando, mas estou aqui
vendendo”. Como bem aponta Butler (2018, p. 17):
O comparecimento, a permanência, a respiração, o movimento, a quietude, o discurso e o silêncio são todos aspectos de uma assembleia repentina, uma forma imprevista de
performatividade política que coloca a vida possível de ser
vivida no primeiro plano da política. E isso parece estar acontecendo antes que qualquer grupo exponha suas exigências
ou comece a se explicar em termos propriamente políticos.
Tomando lugar fora dos modos parlamentares de contribuições escritas e faladas, as assembleias provisórias ainda fazem
um apelo por justiça. Mas, para entender esse “apelo”, temos
que perguntar se é correto que a verbalização permaneça a
norma do pensamento sobre a ação política expressiva. Na
verdade, temos que repensar o ato de fala para entender o que
é feito e o que é realizado por determinados tipos de representações corporais: os corpos reunidos “dizem” não somos
descartáveis, mesmo quando permanecem em silêncio.

E por que o zigue ziguezá? A cantiga Escravos de Jó, enquanto título
de minha pesquisa, faz com que consideremos a cultura e costumes trazidos pela Diáspora Africana ao Brasil, que se perpetuaram, mesmo com
“novas roupagens”, como ocorreu, por exemplo, com a capoeira. As cantigas de roda, como Escravos de Jó, tiveram um papel interessante: tendo
em seu ritmo ações criativas/estratégicas de fuga, sua dança dispersava os
senhores brancos, que se bailavam com essas danças, enquanto alguns dos
seus escravizados, no zigue ziguezá dessa canção, faziam o zigue zague, saindo inúmeras vezes da roda para fugir.
As “canções do povo negro” condicionaram a história dos
conflitos e dos diálogos culturais nas sociedades escravistas
nas Américas. Por um lado, fizeram parte das políticas de
controle e repressão dos senhores, das autoridades policiais e
religiosas; por outro, das estratégias de resistência, negocia138
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ção e ação política dos escravizados pelo direito a afirmação
de suas formas de diversão e devoção. A realização de festas,
conforme seus próprios sons, versos e costumes, ao lado das
lutas pela alforria, acesso à terra e organização familiar foram
importantes pautas dos escravizados na busca pela ampliação
da autonomia e da liberdade. (ABREU, 2018, p. 131).

Esses são movimentos estratégicos realizados até hoje. Como bem
frisa Alonso (2009), a cultura seria uma caixa de ferramentas, composta por símbolos, rituais e visões de mundo, que só adquiririam sentindo
pelo uso, isto é, quando mobilizados para orientar ações. E são essas ações
que vemos diariamente negros e negras realizarem para escapar da performatividade de uma sociedade hegemonicamente colonialista, racista e
preconceituosa. Nos vagões, é comum ambulantes fugirem dos modernos
“capitães do mato”, o rapa, que são os guardas da Concessionária. A frase
humorística que retrata essa fuga diária está em: “Mercadoria de Moscou:
moscou, o guarda levou”!
No Shopping Trem, ouve-se: “Eu poderia estar matando, roubando, mas estou vendendo”, “Vendo barato porque eu posso, meu pai é o
dono e eu o sócio”. Elas contradizem a imagem padronizada imposta aos
negros pela sociedade. A primeira frase é como se o sujeito dissesse: sim,
sou negro, mas estou aqui vendendo com dignidade, não preciso matar
e nem roubar. O uso da conjunção mas tem nessa narrativa o seu valor
gramatical, adversativo, contra tudo aquilo que é negativo ao negro. Já a
segunda frase, funciona como um questionamento: por que não posso ter
um pai dono e eu ser o sócio? Ou isso só é coisa de branco e rico? Tenho o
mesmo potencial!
Freire, em seu livro Pedagogia da autonomia (2010, p. 48), faz-nos
refletir sobre a conjunção mas usada com falso juízo ideológico, dando
exemplo na frase: “[...] Conheço-a. É negra mas é competente e decente”.
Ao reconhecer o potencial e decência de alguém negro, a conjunção adversativa mas tornou-se indispensável, algo que se naturalizou em nossa
sociedade, já que se acredita que, por ser negra, a pessoa necessariamente é
desqualificada, desprovida de virtudes e de beleza.
Uma das respostas, isso se houver resposta, seria a naturalização
da marginalização de uma raça, de uma classe, que está sempre ao Sul,
como aponta Santos (2020). O Sul, segundo o autor, vai muito além de
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um espaço geográfico; é uma metáfora do sofrimento humano causado
pela exploração capitalista, pela discriminação racial.
Talvez não seja à toa que, segundo o Departamento Penitenciário
Nacional do Ministério da Justiça em 2019, do total de 748.009 presos no
Brasil, mais da metade sejam pardos e negros. É mais um local onde cor,
raça, classe social e gênero são bem definidos. De acordo com a reportagem
de Garcia (2017) no site de notícias Observatório do Terceiro Setor, além
destes perfis – jovens e negros –, existe um outro indicador bem alarmante:
a escolaridade desses presos. A reportagem apresenta que 70% não chegou
a concluir o ensino fundamental e 92% não tem o ensino médio completo.
Figura 2: Composição da população do sistema prisional por cor/raça
– período de julho a dezembro de 2019.

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) (2019).

E, diante da crise sanitária que o mundo está passando, é impossível
que a presente pesquisa, que traz questões tão imbricadas no trabalho e na
educação, não pontue os efeitos da COVID-19 sobre o grupo Sul, especialmente os trabalhadores informais, como são denominados os ambulantes dos trilhos, que são, ao mesmo tempo, estudantes periféricos da EJA,
que tiveram tanto os seus serviços como as suas vidas ameaçadas pela crise.
Entre uma estação e outra, esses vendedores e vendedoras foram
surpreendidos pela pandemia, que limitou de vez os seus acessos aos va140
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gões; ou seja, essa alternativa, que antes já era questionada por decreto
(não vale aqui entrar nessa discussão), teve que ser repensada, refeita,
reinventada para continuar a resistir. Esses trabalhadores caminham sem
saber qual será a próxima estação.
O mundo passa pela maior crise sanitária e econômica que esta geração já viveu, e é de suma importância que este trabalho levante questões que
elaborem a “sétima lição”, que tomo a liberdade de construir sobre os aspectos e pensamentos da segunda lição de Boaventura: a pandemia não mata tão
indiscriminadamente quanto se julga. A partir disso, diria que a sétima lição
é: é expressiva a invisibilidade dos informais na pandemia. É bem verdade,
quando se analisa o grupo ao Sul, como bem cita o autor, que trabalhadores/
estudantes precários, ambulantes dos vagões de trem, homens e mulheres
negros, oriundos das favelas e periferias, vivem há anos na quarentena, sob as
negações das políticas públicas, que serviriam para garantir direitos, equidade, mas foram e são negadas a eles, como ressalta Santos (2020, p. 17):
Os trabalhadores da rua são um grupo específico dos trabalhadores precários. Os vendedores ambulantes, para quem o
“negócio”, isto é, a subsistência, depende exclusivamente da
rua, de quem nela passa e da sua decisão, sempre imprevisível
para o vendedor, de parar e comprar alguma coisa. Há muito
tempo que os vendedores vivem em quarentena na rua, mas
na rua com gente. O impedimento de trabalhar para os que
vendem nos mercados informais das grandes urbes significa
que potencialmente milhões de pessoas não terão dinheiro
sequer para acorrer às unidades de saúde se caírem doentes
ou para comprar desinfetante para as mãos e sabão. Quem
tem fome não pode ter a veleidade de comprar sabão e água a
preços que começam a sofrer o peso da especulação.

Pesquisas apontam que os negros correspondem a pouco mais da
metade dos casos confirmados no país, representando 61% das mortes –
números divulgados pelo Ministério da Saúde em junho.
Os serviços dos ambulantes, de alguma forma, dependem da circulação de pessoas nas ruas; se as pessoas ficam em casa, esses ambulantes não
têm para quem vender e também não têm onde comprar suas mercadorias.
Ao mesmo tempo, com sua dependência da circulação nas ruas, estão expostos a um possível contágio; isso porque o trabalho não pode ser feito
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via home office, ou seja, o #FIQUEEMCASA para essas pessoas é viver o
provérbio popular: “se correr o bicho pega e se ficar o bicho come”. Isto é:
escolher entre a morte e a morte, porque é da rua que esses trabalhadores
tiram seus sustentos. Ressalto ainda, em relação ao home office, que somente 9% dos pardos e pretos puderam trabalhar nessa modalidade, enquanto
17,6% dos brasileiros de cor branca puderam aderir a essa iniciativa.
O livro A cruel pedagogia do vírus, de Boaventura de Sousa Santos
(2020), traz uma reflexão muito importante sobre a manutenção da crise
permanente. “Crise” deveria significar algo passageiro, mas a ideia de ser
permanente garante as justificativas sobre os cortes nas políticas sociais
(saúde, educação, previdência social) ou até mesmo a degradação dos salários. Cortes que “contemplam” qual grupo? O do Sul: os pobres, os negros,
os periféricos e os com baixa escolaridade.
Sobre um discurso fatalístico cínico e capitalista, como bem aponta Freire (2010), parafraseamos: e daí? São mais de 2 milhões de desempregados, que
se somaram aos 12 milhões já existentes. Nunca foram tão visíveis os invisíveis.
A quarentena trouxe à tona os que sempre viveram nela, mas jamais foram
percebidos, pois a sociedade naturalizou a não igualdade desses grupos.
Para os grandes comércios e empresas, soluções com medidas federais foram elaboradas, como redução da carga horária de trabalho e salário
e até suspensão de contrato. Mas e aquele número expressivo de informais? Que medidas poderiam salvar não só apenas vidas, mas a dignidade
de trabalhadores e trabalhadoras, que tinham as vendas ambulantes como
principal renda para o sustento de suas famílias?
A COVID-19, o novo coronavírus, trouxe, além do pânico das pessoas em se contaminar, um raio-X da vida de trabalhadores que se encontram na informalidade no Brasil, e que têm como única fonte de renda o
lucro diário de vendas de mercadorias. Mas, diante de uma crise de saúde
pública, a questão se coloca: morrer de fome ou de coronavírus?
A quarentena desses invisíveis da sociedade, principalmente negros,
sempre existiu; os seus lugares na sociedade, as oportunidades de emprego,
sempre foram restritos às péssimas condições de trabalho, às baixas remunerações e a menores colocações no mercado. No momento em que o país passa
por uma grande crise sanitária, os invisíveis se tornam visíveis com os seus
Cadastros de Pessoas Físicas (CPF) na Receita Federal. É claro que muitos não
conseguiram se cadastrar no Auxílio Emergencial, e gigantescas filas surgiram
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no entorno das agências da Caixa Econômica Federal. Uma boa parcela desses
muitos descobriu que sempre foram inexistentes para o Estado.
Talvez, nesse momento em que teoricamente é obrigatório exercer
o “#FIQUEEMCASA”, vivenciemos o “inédito viável”, de Paulo Freire
(2010), ou então o darwinismo social de Boaventura (2020).
Sob o argumento do neoliberalismo, o inédito viável seria o se reinventar. Isso, porém, caminharia para o darwinismo social: a intenção de
eliminar aqueles que não conseguissem sobreviver à nova realidade, um
caminho biopolítico, como bem frisa Foucault (2008), em que deixa-se
viver uns e deixa-se morrer outros, ou até mesmo faz-se morrer esse outros,
em favor do capitalismo.
Reinventar foi a palavra de ordem nos últimos dias. Diante de um
cenário crítico na economia brasileira, sobreviver ao colapso foi questão de
mérito: “que vença o melhor”. No país de profundas desigualdades, nunca
esteve tão fortemente visível o darwinismo social citado por Boaventura.
Eliminar os marginais – negros, índios, classe baixa e miserável – seria uma
fórmula plausível ao capitalismo, isso porque a economia não pode parar;
ela tem que sobreviver, mesmo que seja sobre cadáveres.
Figura 3: Cartum sobre empreendedorismo

Fonte: Toni D’Agostinho/Facebook (2020).
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Figura 4: Meme sobre empreendedorismo

Fonte: Facebook (2019).

Segundo o noticiário do site Central Única dos Trabalhadores, Aragão (2020) apresentou, através dos dados do IBGE de 2020, que trabalhadores pretos e pardos somam 20% dos 19 milhões que foram afastados do
trabalho em maio, e os brancos, 16,1%. As pesquisas fortalecem os dados
históricos e mostram que o número de pessoas sem trabalho é maior entre
pretos e pardos do que entre brancos no país.
Os estudos ainda apontam que a taxa de afastamento por nível de
instrução foi maior entre os menos escolarizados. Entre os brasileiros com
curso superior completo, 15% disseram terem sido afastados do trabalho
em maio; nos outros níveis, a taxa se situa entre 19% e 20%.
A doença também teve mais impacto sobre os brasileiros com menor
grau de instrução. Apenas 12,5% das pessoas que relataram sentir os sintomas têm ensino superior completo ou pós-graduação. Já quase 50% não têm
instrução, tendo ensino fundamental incompleto ou médio incompleto.
Essa crise perene mais uma vez pode justificar e acirrar as manobras
políticas e econômicas para a classe trabalhadora, produzindo a queda de
sua renda, sob um discurso romântico: “emprego para todos”, como prevê
o projeto do atual governo Carteira Verde e Amarela, medida provisória
905/2019, que altera 86 itens da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, modificando, assim, diversas normas de regulação do direito do tra144
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balho. A medida tem como público-alvo jovens entre 18 e 29 anos, com
remuneração de até um salário e meio, R$ 1.497,00. Essas propostas evidenciam cada vez mais a precarização do trabalho de jovens.

Considerações Finais
As frases humorísticas que se tornaram comuns nos vagões dos trens
do Rio de Janeiro, com o intuito de “chamar a atenção” dos passageiros,
carregam vozes de reivindicação; uma luta que sempre precisa estar lembrando as consequências deixadas pelas desigualdades estruturais naturalizadas no período pós-abolição, por meio do abandono das políticas públicas que deveriam garantir a expansão da escolarização dos negros e negras,
o que se refletiu, anos depois, em altos índices de desemprego, baixos salários e precarização do trabalho da população negra.
Portanto, é possível perceber uma luta incansável dessa população em
se colocar com dignidade numa sociedade estruturalmente racista e preconceituosa, que ainda acha que todo negro é bandido, ladrão; que acha que o
negro não pode ser o dono, o empresário, o gerente. As falas repetidas nos vagões são uma forma de resistência dessa geração, que herdou a fragilidade das
políticas públicas pós-abolição, uma abolição que ainda está em processo.
É importante que os movimentos populares se comprometam e
pressionem o Estado pelo direito à formação de jovens e pessoas envolvidas
nesse trabalho. São essas lutas e pressões dos movimentos que acarretam
novas resistências à opressão, contrapondo o senso comum, principalmente no contexto que estamos vivendo: uma dicotomia entre economia e
saúde, somada ao discurso fatalístico do reinventar-se – produzido pela
classe dominante e financiado pelo Estado – e ao fenômeno do desemprego estrutural e falsa ilusão do empreendedorismo, do trabalhar por si, a
chamada uberização do trabalho.
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Formação de Professora(e)s
de Geografia pela Pesquisa:
possibilidades e desafios para
a implementação da Lei Federal
nº 10.639/03
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Resumo: Fruto de lutas históricas dos Movimentos Negros do Brasil, a Lei
Federal nº 10.639 foi promulgada no ano de 2003 e tornou obrigatório o
ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira no Ensino Básico. Além disso, gerou diversos impactos, desde a inserção de conteúdos até a sinalização
da importância em formar docentes para a contemplação de suas demandas.
Diante desse contexto, foi criado, no ano de 2008, o grupo de pesquisa “A
Lei 10.639 e o Ensino de Geografia”, que tinha como um de seus objetivos
formar docentes que pudessem contribuir para a implementação da lei no
ensino básico. Entretanto, na década atual, é possível observar alguns projetos, como, por exemplo, o Programa Escola Sem Partido, que colocam em
risco a efetividade das políticas públicas de ação afirmativa na área da Educação. Diante desse cenário, o presente escrito pretende apresentar as vertentes
da pesquisa que estruturaram o processo formativo construído pelo grupo “A
lei 10.639 e o Ensino de Geografia”, a partir da metodologia da pesquisa-ação em prol de uma Educação Antirracista. Ademais, serão mencionados os
desafios que se apresentam a(o)s docentes na atualidade para a implementação da lei, além de um diálogo com algumas discussões fomentadas na
disciplina Educação e Movimentos Sociais, do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ.
Palavras-chave: formação docente; lei 10.639; educação antirracista.
1 Mestre em Educação pela UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
e Professor de Geografia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro desde 2012. E-mail:
flaviogdiniz88@gmail.com.
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Introdução
A promulgação da Lei Federal nº 10.6392, em 9 de janeiro de
2003, foi obtida por meio de diversas lutas históricas dos Movimentos
Negros do Brasil desde o século passado. Como exemplo, podemos citar
a atuação da Frente Negra Brasileira (década de 1930), o TEN – Teatro
Experimental do Negro (década de 1940) e os Congressos Nacionais do
Negro (década de 1950).
Ao escrever o texto Limites e possibilidades da implementação da
Lei 10.639/03 no contexto das políticas públicas em Educação, a professora
Nilma Lino Gomes (2009) aborda o protagonismo do Movimento Negro na promulgação da lei e das diretrizes sobre a educação das relações
étnico-raciais:
Nesse processo, faz-se importante o diálogo com a sociedade
civil e, mais particularmente, com o movimento negro. A Lei
10.639/03 e suas diretrizes curriculares nacionais são fruto
de um processo de lutas sociais e não uma dádiva do Estado.
Uma política pública voltada para a diversidade étnico-racial
precisa reconhecer e dialogar com as lutas históricas da população negra. Uma luta que pode ser considerada repleta de
iniciativas e práticas afirmativas, antecessoras e inspiradoras
da atual demanda por políticas de ação afirmativa realizada
pelo movimento negro nos dias atuais e, aos poucos, implementadas pelo Estado. (GOMES, 2009, p. 41).

É importante ressaltar o protagonismo dos Movimentos Negros
na gênese dessa política pública de ação afirmativa3 que tem como ob2 Em 2008, a Lei 10.639 que alterou o art. 26-A da atual LDBEN foi modificada pela Lei
11.645, que incluiu a temática indígena. Entretanto, o grupo de pesquisa mencionado
optou pela manutenção da Lei 10.639 em suas produções.
3 No livro Memória d’África: a temática africana em sala de aula, os autores Carlos Serrano e Maurício Waldman (2007) dissertam rapidamente sobre as políticas de ação afirmativa, apontando que “as chamadas políticas de ação afirmativa constituem um rol de
proposições e de medidas, cujo objetivo é garantir às minorias sociais, étnicas e de poder
o justo espaço que lhes compete na sociedade. O seu objetivo vem a ser a ‘eliminação’ de
qualquer fonte de discriminação e desigualdade racial direta ou indireta, mediante a geração de oportunidades’ (Decreto nº 4.886, item II, Objetivos Específicos).” (SERRANO;
WALDMAN, 2007, p. 17).
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jetivo central reposicionar o negro e as relações raciais no campo da
Educação, que é uma das principais esferas da formação humana.
Os movimentos podem trazer para a sociedade novas formas de pensar, agir, sentir etc. Podem contribuir com rupturas radicais em relação às
velhas estruturas tradicionais, que influenciam diversas esferas importantes, como, por exemplo, a Educação. Essa concepção é aprofundada por
Miguel Arroyo (2012):
Os movimentos sociais exigem mais: descontroem a forma
tradicional de se pensar os coletivos, afirmando suas identidades positivas. Estes se mostram racionais, possuidores de
culturas, de valores, saberes, modos de pensar – como fala
Paulo Freire, de “leituras de mundo” e leituras de si mesmo
[...]. (ARROYO, 2012, p. 36).

A lei 10.639 carrega consigo as marcas, os valores e a leitura de mundo que desembocaram na sua criação, e uma parte considerável disso se
deve aos movimentos negros e aos seus inéditos viáveis4 na Educação.
Em seu artigo Confluências entre campos/segmentos/lutas na Educação
Popular: memórias e resistências – 1964 e o tempo presente: os movimentos
sociais negros, Sales Augusto dos Santos (2015) apresenta alguns inéditos
viáveis realizados pelos movimentos negros e pela população negra na Educação, muitos deles ainda invisibilizados. O autor apresenta como um desses inéditos viáveis a ação do Teatro Experimental do Negro no processo de
alfabetização. O TEN não se limitava a ensinar a ler e escrever; ensinava a
“ler o mundo de forma crítica”:
Mas o processo de letramento do TEN não se reduzia apenas
ao ensinar a ler e a escrever formal e mecânico; procurava,
antes, oferecer ferramentas com as quais seus integrantes pudessem “reescrever o mundo” reflexiva e criticamente, questionando a dominação social e racial a que estavam submetidos. Tratava-se de aprender a ler e a escrever para tornar-se
sujeito do seu destino. Tratava-se, portanto, de uma educação
4 Conceito criado e operacionalizado por Paulo Freire. Essa ideia pode ser encontrada no
livro Pedagogia do oprimido (2005). O inédito viável pode ser visto como algo que ainda
não se materializou, mas que pode acontecer para gerar transformações importantes nas
diversas esferas da vida.
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comprometida, que possibilitava “ler a realidade” sociorracial
tomando por base uma consciência crítica, reflexiva, posicionada, entre outras características, visando a transformação
das relações raciais brasileiras. (SANTOS, 2016, p. 64).

A experiência de alfabetização promovida pelo TEN pode ser vista
como uma utopia que ganhou vida e transformou indivíduos em sujeitos.
Conscientizou homens e mulheres e permitiu-lhes enxergar o mundo com
lentes que proporcionavam uma leitura diferente da sociedade.
Desde a promulgação da Lei 10.639, foi possível observar na sociedade um debate que envolveu discursos sobre a aplicação x implementação da política pública. O autor Renato Emerson Nascimento dos Santos
(2009) faz um convite para que se possa problematizar essas ideias, que
podem levar a diferentes interpretações sobre a relevância da lei:
Para alguns (já que existe a Lei e ela precisa ser cumprida!)
bastaria acrescentar conteúdos de História da África; e buscar elementos da Cultura Negra, tidos como representativos
do negro e capazes de atender às exigências da Lei. Em oposição a essa visão que poderia ser considerada conservadora,
ocorre a denúncia sistemática do euroetnocentrismo e do
racismo em interpretações da História da África, e na manipulação de estereótipos e folclorização do negro brasileiro.
(SANTOS, 2009, p. 2).

O discurso da aplicação defende uma concepção técnica, na qual
bastaria inserir conteúdos e registrar em diários a sua “oferta” para ratificar
o cumprimento de sua obrigatoriedade. No entanto, essa visão limita a
potencialidade da política pública.
Em contrapartida, o discurso da implementação vai além da mera
inserção de conteúdos. Mais do que isso, defende-se aqui uma revisão dos
conteúdos eurocêntricos que sempre colaboraram para análises simplificadoras e estereotipadas. Ademais, essa concepção não foca apenas na dimensão do currículo, mas também da formação docente e da gestão das
relações raciais no cotidiano escolar.
Outra questão importante que pode ser mobilizada a partir da
lei é a reflexão sobre a formação de docentes para atender às suas demandas. Essa preocupação também está registrada no Parecer 03/2004,
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que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro
-Brasileira e Africana.
Com base no parecer, pode-se inferir que a formação de professora(e)s para a implementação da lei precisa ser pensada a partir de vários
caminhos, que vão desde a formação inicial até a formação continuada.
De fato, para que a lei seja potencializada, é necessária a formação
de docentes capacitados e compromissados com as questões que envolvem
as relações étnico-raciais no contexto da Educação. Em outras palavras, as/
os educadoras/es devem assumir uma posição política e se apresentar para
atuar de forma crítica e incisiva nas questões que podem ser abordadas a
partir do ordenamento jurídico. É possível observar essa relação entre a
formação docente e seu caráter político nas ideias de Nilma Lino Gomes e
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2011):
Atentas a essa situação, Nilma Lino Gomes e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, no seu artigo O desafio da diversidade,
alertam para o fato de que diante da realidade cultural da
educação e da escola brasileira e do quadro de desigualdades
raciais e sociais do Brasil já não cabe mais aos educadores e às
educadoras aceitarem a diversidade étnico-cultural só como
mais um desafio. Segundo as autoras, a nossa responsabilidade social como cidadãs e cidadãos nos exige muito mais.
Cobra-nos uma postura, uma tomada de posição diante dos
sujeitos da educação que reconheça e valorize tanto as semelhanças quanto as diferenças como fatores imprescindíveis de
qualquer projeto educativo e social que se pretenda democrático. (GOMES; SILVA, 2011, p. 7).

Tomar uma posição no contexto da diversidade étnico-racial vai
além da esfera do desafio. Significa concordar e participar de forma ativa de
uma ruptura com processos de ensino e aprendizagem homogeneizadores,
que não reconhecem e ocultam outras visões e discursos que, se trabalhados, garantiriam uma Educação mais democrática e plural.
Dentro dessa preocupação em formar docentes para atuarem de
forma ativa na implementação da lei, o grupo “A Lei 10.639 e o Ensino de Geografia” construiu um processo formativo a partir do modelo
de pesquisa.
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O grupo de pesquisa “A Lei 10.639 e o ensino
de Geografia” como princípio formativo
O grupo de pesquisa “A Lei 10.639 e o Ensino de Geografia” foi
criado e coordenado pelo Professor Dr. Renato Emerson Nascimento dos
Santos no ano de 2008, na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ), e tinha como objetivo
central analisar os impactos da lei no ensino escolar de Geografia. Além
disso, o coletivo tinha como um de seus objetivos específicos contribuir
para a formação de professores pesquisadores para que pudessem contribuir para a implementação da política pública no Ensino Básico.
Mobilizado a partir da metodologia da pesquisa-ação5, o grupo acompanhou as práticas de cinco professora(e)s de Geografia que atuavam em escolas públicas durante cinco anos, para analisar como os mesmos abordavam
as temáticas/demandas da lei em seus cotidianos no ensino básico.
No período de 2008 a 2012, o coordenador, os bolsistas e os professores se reuniam nas dependências da FFP/UERJ mensalmente para
realizar uma série de atividades ligadas ao grupo enquanto processo formativo. Essas reuniões6 eram divididas em três momentos: Abertura/Informes;
Relatos das práticas pedagógicas e de diversas situações do cotidiano escolar;
Debate de bibliografias/Apresentações de trabalhos ou espaços de diálogos com
convidados. Santos (2009) apresenta as características de cada um dos três
momentos dos encontros com o grupo de professores:
[...] 1. Abertura e Informes, quando são passadas notícias sobre atividades acadêmicas de interesse do grupo (já ocorridas
ou a ocorrer, com a participação de alguém presente ou não),
além de outros informes de caráter mais geral;
2. Relatos dos Professores, momento no qual cada um expõe
suas práticas, vivências, o que fez no mês/período que se pas5 De maneira geral, a pesquisa-ação “[...] é uma linha de pesquisa associada a diversas formas de ação coletiva que é orientada em função da resolução de problemas ou de objetivos
de transformação.” (THIOLLENT, 2009, p. 9)
6 Ao longo dos cinco anos da pesquisa, foram realizadas 60 reuniões que foram gravadas
e transcritas. Esse registro foi de suma importância para a produção de artigos e materiais
sobre a implementação da lei, assim como para a formação de docentes para sua implementação no ensino escolar da disciplina de Geografia.
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sou, e o que pretende fazer no que segue. É o momento de trocas, onde a prática de um ilumina propostas de outros, onde
as dificuldades de um despertam o olhar dos outros sobre as
suas próprias condições, onde resistências e acolhidas de um
inspiram novos embates para outros, e, evidentemente, onde a
pesquisa colhe as informações cujas análises subsidiam as formulações, propostas e sistematizações que são compartilhadas
informando a própria prática dos professores;
3. Apresentação e Debate, momento em que um tema é objeto de apresentação e discussão ou por palestrante convidado,
por membro do grupo de pesquisa, por professor do grupo,
ou a partir de texto ou outra fonte. Este é o momento de
formação e aprofundamento sobre assuntos de interesse do
grupo, seja algum ponto de conteúdo para tratamento na escola, seja discussão teórica que ilumina a prática, seja alguma
proposta estruturada que contribua para o avanço dos objetivos do grupo e da pesquisa. (SANTOS, 2009, p. 18).

Os encontros mensais eram vistos pelos participantes como um lócus de compartilhamento de ideias, experiências, visões e angústias sobre
as demandas da lei no cotidiano no escolar. Neles, o coordenador, os docentes, os bolsistas e os convidados estabeleciam uma relação horizontal,
na qual os diferentes olhares indicavam caminhos para o tratamento dos
temas da política pública no ensino de Geografia.
Além disso, as reuniões eram mobilizadas pelas vertentes investigativas da pesquisa que possuíam um papel importante/estratégico na formação dos docentes e dos bolsistas que seriam os futuros implementadores da
lei em suas práticas pedagógicas.
As ações do coletivo eram estruturadas a partir das cinco vertentes
investigativas da pesquisa, que “suleavam”7 as atividades voltadas à implementação da lei e ao processo formativo dos docentes.
Cada vertente tinha um papel relevante na formação dos sujeitos que
faziam parte ou que entravam em contato com as ideias socializadas. Além
disso, eram operacionalizadas de forma simultânea durante os encontros.
7 O termo sulear foi colocado no sentido de “guiar” o processo formativo baseado na pesquisa-ação, por remeter-se à mudança de paradigma, na qual o “sul”, na verdade, é o nosso “norte”.
Essa ideia teve como inspiração o livro Epistemologias do Sul, de Santos e Meneses (2010).
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Vejamos agora cada uma delas.
1ª vertente – A revisão e a inserção de novos conteúdos: no primeiro
parágrafo do artigo 26-A da lei 10.639, é possível observar a demanda pela
inserção de conteúdos ligados ao “[...] estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro
na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.”
(BRASIL, 2003).
Entretanto, antes de inserir conteúdos era necessário revisá-los, pois
as trajetórias dos estudantes são marcadas por conhecimentos homogêneos
e eurocentrados. Além disso, esses conteúdos simplificadores reforçam alguns estereótipos, que apresentam visões errôneas sobre o papel desempenhado pela população negra em diferentes contextos, assim como na
representação de recortes espaciais ligados à identidade negra.
Um bom exemplo disso está na forma como o continente africano
é ensinado e concebido. Leila Leite Hernandez (2005) nos ajuda compreender a força do eurocentrismo na construção de visões de mundo que
imperam em nossos imaginários:
Significa dizer que o saber ocidental constrói uma nova consciência planetária constituída por visões de mundo, autoimagens e estereótipos que compõem um ‘olhar imperial’ sobre
o universo. Assim, o conjunto de escrituras sobre a África,
em particular entre as últimas décadas do século XX, contém
equívocos, pré-noções e preconceitos decorrentes, em grande
parte, das lacunas do conhecimento, quando não do próprio
desconhecimento sobre o referido continente. (HERNANDEZ, 2005, p. 17).

Dentro do processo formativo, havia uma grande atenção à forma
como os conteúdos eram apresentados nos livros didáticos8 e em outros
8 O grupo realizou alguns trabalhos de revisão de conteúdos através de análises de livros
didáticos que mostravam como os negros e alguns pontos de conteúdos expressos na lei
eram retratados. Inclusive, um dos professores do coletivo escreveu uma dissertação de
mestrado intitulada Sob a névoa do norte: reflexões sobre colonialidade, “raça” e livros didáticos de Geografia do ensino fundamental (SANTOS, 2013). Sobre esse tema, ver também:
Racismo e livros didáticos de Geografia: a Lei 10.639 como instrumento de descolonização do
conhecimento e por uma nova racionalidade (COSTA, 2010).
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materiais pedagógicos9. Com o tempo, a partir do debate de bibliografias
de várias áreas do conhecimento, o coletivo começou a questionar uma
série de assuntos que eram ensinados e, consequentemente, naturalizados
por docentes e educandos.
Após a necessidade de realizar a revisão de conteúdos, foi colocada
a importância de inserir temas que atendessem às demandas da lei. Com
isso, foi criado um temário10, formado por pontos de conteúdo que poderiam desencadear debates e reflexões na prática dos docentes junto aos
seus estudantes.
2ª vertente – A revisão de práticas, metodologias e posturas pedagógicas: o debate de bibliografias, aliado ao compartilhamento de situações
que demonstravam a dificuldade em trabalhar os temas da lei fizeram com
que o coletivo realizasse uma reflexão coletiva da prática que mexeu em
diversas estruturaras de seus trabalhos dentro das instituições de ensino.
Não bastava rever e inserir conteúdos, sem criar formas de ensiná-los
para atender aos anseios da política pública. Com base nisso, alguns professores começaram a produzir materiais e a abordar outras narrativas que
iam de encontro ao discurso eurocêntrico.
A mudança de postura não causou transformações apenas na relação
dos docentes com os pontos de conteúdo, mas também na forma de colocar a relevância em se trabalhar a lei entre os seus pares.
3ª vertente – A gestão das relações raciais no cotidiano escolar: as
trocas de experiências sobre o tratamento das tensões e conflitos mobilizados por situações que envolviam discriminação e racismo11 mostravam
como o papel dos docentes do coletivo era fundamental para enfrentar
essas questões.
9 O grupo também realizava análises sobre filmes e documentários que debatiam as temáticas da Lei 10.639 dentro do ensino de Geografia. Ver A utilização de obras cinematográficas que retratam o continente africano por docentes da disciplina de Geografia no ensino
básico: uma possibilidade de aplicação da Lei nº 10.639/03 (DINIZ, 2010).
10 As seguintes temáticas faziam parte do referido temário: a) Raça e Modernidade; b)
O Ensino de África; c) Comunidades Remanescentes de Quilombo; d) Segregação Sócio
-Espacial nos Meios Urbanos; e) Espacialização de dados sobre as desigualdades raciais; f )
Experiências de Espaço (SANTOS, 2011, p. 15).
11 Em diversos relatos, é possível perceber a ação da(o)s professora(e)s do coletivo na problematização e no enfrentamento das situações de preconceito racial dentro das instituições. Para
ler alguns desses relatos, pesquisar A formação contínua de professores de geografia para implementação da Lei Federal nº 10.639/03 a partir de um projeto de pesquisa-ação (DINIZ, 2014).
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Durante vários encontros, houve o debate sobre diversas bibliografias que abordavam os conceitos de raça e racismo. Uma das principais
referências, entre tantas, usadas para trabalhar o conceito de raça foi o
sociólogo peruano Aníbal Quijano (2007):
[...] se mostra profunda, perdurável e virtualmente universal, a admissão de que raça é um fenômeno da biologia humana que tem implicações necessárias na história natural
da espécie e, em consequência, na história das relações de
poder entre as pessoas. Nisto se radica, sem dúvida, a excepcional eficácia deste moderno instrumento de dominação
social. Não obstante, trata-se de um evidente constructo
ideológico que não tem, literalmente, nada a ver com nada
na estrutura biológica da espécie humana – e tudo a ver, por
outro lado, com a história das relações de poder no capitalismo mundial, colonial/moderno, eurocentrado. (QUIJANO, 2007, p. 45).

O autor derruba a concepção que apresenta a raça como uma categoria biológica e a coloca como um constructo social, usado como um instrumento de poder que foi usado, principalmente pelo sistema capitalista,
para classificar pessoas, lugares e justificar processos de dominação.
4ª vertente – Relações de poder no currículo praticado na escola:
como colocar a lei 10.639 como pauta nas reuniões de planejamento dentro das escolas? Essa era principal questão mobilizada pelo grupo dentro
da quarta vertente.
Dentro dessa vertente, houve uma série de debates sobre currículo e
relações étnico-raciais, além de discussões sobre a inserção da lei no planejamento da disciplina de Geografia. Em seus relatos, a(o)s docentes falavam sobre as dificuldades de inserir a lei na “agenda” da escola, não só nos
planejamentos, como também em projetos e eventos pedagógicos dentro
das unidades escolares.
5ª vertente – Movimento Negro, lutas na educação e escalas da
política: essa quinta vertente nasceu das inquietações do coletivo sobre a
gênese da Lei 10.639. Houve uma série de debates mostrando os inéditos
viáveis (Freire, 2005) criados pelos Movimentos Negros que deram vida
a essa política pública de ação afirmativa. Além disso, estudar as lutas
históricas dos movimentos e suas conquistas é forma de aprender para
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ensinar a lutar e a consolidar um posicionamento político sobre a implementação da lei em prol de uma Educação Antirracista.
As cinco vertentes que guiaram o processo formativo proposto pelo
grupo de pesquisa tinham como ponto em comum a formação contínua
de docentes, ou seja, que isso não se limitasse a uma mera atualização sobre
os temas que envolviam as relações étnico-raciais. Ademais, concordava-se
com a visão de que a dimensão da pesquisa sempre esteve no âmago da
profissão docente12, pois desejava-se que a(o)s professora(e)s do grupo não
só implementassem conteúdos, mas também pesquisassem sobre os impactos da lei e temas afins.
No período em que as atividades formativas foram realizadas, dois
professores ingressaram em Programas de Pós-Graduação (Mestrado), além
dos bolsistas do projeto que também eram vistos como futuros implementadores das demandas da lei no ensino escolar de Geografia.
O processo de formação do grupo ajudou toda(o)s a entender e,
consequentemente, multiplicar e compartilhar o real sentido de ensinar e
aprender Geografia a partir das elucubrações de Santos (2007):
Buscando inspiração em tais formulações, propomos aqui a
ideia de que o sentido do aprender e ensinar a Geografia é se
posicionar no mundo. Quando falamos isso, estamos indicando na verdade uma dupla acepção do que chamamos ‘se
posicionar no mundo’: (i) conhecer sua posição no mundo,
e para isto o indivíduo precisa conhecer o mundo; (ii) tomar
posição neste mundo, que significa se colocar politicamente
no processo de construção e reconstrução deste mundo. Se
posicionar no mundo é, portanto, conhecer a sua posição no
mundo e tomar posição neste mundo, agir. Saber Geografia é
saber onde você está, conhecer o mundo, mas isto serve fundamentalmente para você agir sobre este mundo no processo
de reconstrução da sociedade: se apresentar para participar.
(SANTOS, 2007, p. 27).
12 Em seu livro Pedagogia da autonomia, Paulo Freire expõe que “fala-se hoje, com
insistência, do professor pesquisador. No meu entender o que há de pesquisador no
professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à
de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa.”
(FREIRE, 2007, p. 29).
157

Formação de Professora(e)s de Geografia pela Pesquisa

Essa formulação atribui um caráter dinâmico e, ao mesmo tempo,
político, dando significado ao importante papel que a disciplina Geografia pode (e deve) desempenhar entre os sujeitos históricos, inseridos
no processo de ensino e aprendizagem. Saber onde se está, de que lugar
se fala é fundamental para agir, criticamente em relação ao que acontece
na sociedade.
Infelizmente, algumas ações e ideias que comprometem a implementação efetiva da lei têm surgido, como será abordado a seguir.

Ideias, ideais e instrumentos que ameaçam
a autonomia dos docentes para a implementação
da Lei 10.639 na atualidade
Na década atual, a sociedade brasileira tem presenciado uma série de
transformações que têm acarretado profundas mudanças nas mais diversas
esferas (política, econômica, educacional etc.). Algumas delas colocam em
risco uma série de conquistas e direitos que foram obtidos a partir de lutas
históricas. Dentro desse contexto, é possível mencionar a autonomia dos
docentes na realização do seu ofício.
Um instrumento que começou a ganhar popularidade a partir de
2015 é o Projeto de Lei n° 867/2015, do Deputado do PSDB/DF sr. Izalci
Lucas, que inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o “Programa Escola Sem Partido”13.
Em seu artigo Escola Sem Partido: a criminalização do trabalho pedagógico, Marise Nogueira Ramos (2017) mostra como o Programa Escola Sem
Partido põe em risco uma série de direitos (civis, políticos, sociais e humanos) que foram conquistados, principalmente a partir das lutas de diversos
movimentos sociais ao longo da história. Além disso, impede o debate de
uma série de questões que, historicamente, sempre foram colocadas em segundo plano, como a educação, a questão de gênero, a questão racial etc.
13 Esse documento faz parte de um movimento de um grupo de Deputados Federais que
acredita que os professores realizam manipulações de cunho ideológico sobre os seus estudantes. Um dos pontos que chamam atenção no texto diz respeito aos deveres do professor,
que interferem de forma nítida na autonomia da(o)s docentes. Ver PL 246/2019.
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A regulação do trabalho docente, expressa no artigo quarto do programa, retira a autonomia da(o)s docentes, a fim de que estes sejam moldados para reproduzir o pensamento/cultura da classe dominante, pois
ela sabe muito bem o poder da educação na denúncia das desigualdades e
arbitrariedades cometidas pelas classes dirigentes. Ademais, compromete
a liberdade de pensamento e coloca em tela aquilo que pode ou não ser
trabalhado em sala de aula, ou seja, configura-se um verdadeiro “instrumento de censura”.
No tocante à Lei 10.639, o Programa Escola Sem Partido compromete a plena implementação desse ordenamento jurídico em dois aspectos:
i) ao regular aquilo que pode ou não ser ensinado, questões defendidas pela
lei; por exemplo, “a luta dos negros no Brasil” pode ser abafada, pois essa
temática, entre outras, não é do interesse das classes dominantes que defendem o falacioso discurso da neutralidade. Ou seja, uma série de conteúdos
que seriam revistos e inseridos, e que promoveriam um debate e apresentariam outras visões de mundo seriam proibidas de forma sumária; e ii)
limitaria o trabalho docente em prol da implementação da lei, pois poderia
perseguir os profissionais que trabalhassem as questões citadas pela lei.
Além do Programa Escola Sem Partido, outras ideias e ideais têm
ganhado força nos últimos tempos, principalmente no atual contexto da
pandemia da COVID-19. É possível conhecer algumas dessas ideias através do livro A cruel pedagogia do vírus, do autor Boaventura de Sousa Santos (2020) e relacioná-las à Lei 10.639.
Nesse escrito, Santos faz com que o leitor realize profundas reflexões
ao apresentar seis lições que podem ser aprendidas no cenário da pandemia. Dentre elas, as lições quatro e cinco chamam atenção.
A lição número 4 – a extrema-direita e a direita hiper-neoliberal ficam
definitivamente (espera-se) descreditadas – faz um alerta sobre o nosso país,
que tem sofrido os efeitos do governo de uma direita que foi eleita de forma democrática, mas que utiliza táticas e ações que não são democráticas.
Mais do que isso, a democracia é ameaçada constantemente.
Um governo que nega existência do racismo e da necessidade de políticas de ação afirmativas como o sistema de cotas, por exemplo. Vivenciase um governo que exclui a partir de um discurso simplista de que toda(o)
s são iguais e que podem mudar de vida a partir de uma meritocracia, na
qual uns já iniciam a corrida a metros da linha de chegada.
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Mais do que nunca, a lição 4 faz com que se pense na importância
de ministrar uma Educação Antirracista, que possa desmascarar aquilo que
é ocultado por discursos simplistas e polarizadores. E isso passa pela formação de profissionais que estão preparados para lidar com os ataques que
estão ocorrendo e que ainda vão ocorrer.
Na lição número 5 – O colonialismo e o patriarcado estão vivos e reforçam-se nos momentos de crise aguda – o autor mostra como o colonialismo
e o patriarcado ainda são presentes e nefastos para as minorias. Pode-se inclusive, aprofundar o debate sobre o colonialismo, apresentando a colonialidade do saber, do ser e do poder, que é operacionalizada em diversas esferas.
As mesmas minorias, que não são minorias em termos quantitativos, mas em termos de poder, são as mais vulneráveis na pandemia, são as
mesmas que não se veem representadas no ensino e que são homogeneizadas pelos conhecimentos eurocêntricos, que precisam ser revistos para
que novas formas de conhecimento e novas visões de mundo possam ser
colocadas em relevo.
Essas lições mostram outras ameaças às demandas da lei, que devem
ser combatidas a partir de ações críticas que promovam a democracia e a
garantia dos direitos, principalmente para as minorias.

Considerações Finais
Diante do exposto, conclui-se que a política pública de ação afirmativa aqui tratada foi produzida a fim de contribuir para uma educação
mais democrática para todas e todos, sem deixar escapar o protagonismo
dos Movimentos Negros, que, através de seus inéditos viáveis na Educação,
tornou-a possível. Além disso, o contato com a disciplina Educação e Movimentos Sociais foi fundamental no aprofundamento sobre a atuação e a
relevância dos movimentos no questionamento, e, consequentemente, em
sua contribuição no processo de transformação da sociedade.
O processo formativo do grupo de pesquisa “A Lei 10.639 e o
Ensino de Geografia” também pode ser concebido como um inédito
viável, no qual a preocupação em formar docentes pesquisadora(e)s
para o tratamento das demandas da lei no ensino de Geografia também
se tornou realidade.
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É de suma importância formar docentes que sejam capazes de
enfrentar não só as dificuldades presentes na Educação Pública, como
também os contradiscursos e concepções autoritárias que ameaçam a
efetiva implementação da lei no Ensino Básico. Ademais, devem inspirar-se nos Movimentos Sociais que nos permitem problematizar a
realidade com outros olhares, que vão de encontro à lógica dominante
do Estado.
Atualmente, o contexto da pandemia da COVID-19 torna urgente
o surgimento de docentes e propostas engajadas, que contribuam ativamente para uma Educação Antirracista, na qual a tomada de posição
política e a ruptura radical com propostas fascistas e antidemocráticas
aparecem como fundamentais.
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Precarização
do Trabalho em
Tempos de Pandemia:
a greve dos entregadores
de aplicativos
Gabriela Silva1

Resumo: Este artigo pretende dar visibilidade ao movimento dos entregadores de aplicativos, os que mais têm sofrido com a flexibilização
das leis trabalhistas, com a informalidade, enfim, com a precarização
no mundo do trabalho, já analisada por Ricardo Antunes em diversas
obras. Durante a pandemia, sua atividade tornou-se essencial, porém
o aumento da demanda por serviços de entregas não significou uma
valorização desses profissionais. Durante a pandemia do coronavírus,
esses trabalhadores, que, em tempos normais, já se arriscavam no trânsito a fim de cumprir metas, passaram a conviver com a ameaça da
doença, pois as empresas para as quais prestam serviço não oferecem
seguro ou equipamentos de proteção individual (EPIs). O movimento
dos entregadores antifascistas, que teve seu auge na greve de 1º de
julho de 2020, surgiu de forma espontânea, horizontal e sem maior suporte de partidos ou sindicatos, semelhante às manifestações que ocorreram no Brasil a partir de 2013, tema abordado em diversos livros
de Maria da Glória Gohn. Além das fontes acadêmicas, alguns dados
apresentados provêm de entrevistas, pesquisas e reportagens, devido à
atualidade do tema.
Palavras-chave: pandemia; precarização do trabalho; manifestações.
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: oliveirasilva.gabri@gmail.com.
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Introdução
Acredito muito no que eu estou fazendo agora, que é política de
rua. Quem salva o mundo hoje está com o punho cerrado na
rua, na linha de frente, do lado dos trabalhadores. A canetada
dos políticos vai no rumo da rua, ela tem que seguir o que os
punhos cerrados no ar estão pedindo. Mas eu não sou apolítico,
eu gosto de política, eu estudo política. É que eu ainda acredito
que a política de base é ainda mais necessária do que todo o resto.
(Paulo Lima, o Galo)2.

A pandemia do coronavírus apenas agravou a desigualdade social
existente no mundo há séculos (SANTOS, 2020). No Brasil, a emenda
constitucional 95, que reduziu os gastos públicos em educação e saúde
por 20 anos, e a reforma trabalhista, que permitiu de forma mais ampla
a precarização do trabalho, ambas aprovadas no governo Michel Temer,
resultaram da política econômica neoliberal implementada aqui a partir
da década de 1990. Portanto, não nos surpreende a falta de leitos, equipamentos e recursos humanos em hospitais públicos, ou as imensas filas de
cidadãos em busca do auxílio emergencial do governo.
Com o crescimento do desemprego, nos últimos anos vários trabalhadores vêm sendo empurrados para a informalidade e a consequente falta
de proteção social. Comumente chamados de “empreendedores”, os entregadores de aplicativos estão entre os mais explorados atualmente. De acordo com Santos: “[...] os uberizados da economia informal que entregam
comida e encomendas ao domicílio. São eles que garantem a quarentena
de muitos, mas para isso não se podem proteger com ela. O seu “negócio”
vai aumentar tanto quanto o risco” (SANTOS, 2020, p. 17).
Partindo das reflexões de Santos, inicialmente apresentamos a análise da precarização do trabalho, segundo Ricardo Antunes. Em seguida,
um perfil dos entregadores de aplicativo. Por último, com base nos trabalhos de Maria da Glória Gohn (2014, 2016 e 2019) sobre os protestos
ocorridos no Brasil a partir de 2013, uma breve análise do movimento dos
entregadores antifascistas.
2 https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/lider-dos-entregadores-antifascistas
-paulo-galo-lima-quer-comida-e-melhores-condicoes-de-trabalho-para-o-grupo/#cover.
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Pandemia do capital: a precarização do trabalho
Com a crise do petróleo em 1973, que interferiu no desenvolvimentismo dos países industrializados, o estado de bem-estar social promovido
após a Segunda Guerra Mundial entrou em declínio. A partir daí, passou
a vigorar uma política econômica caracterizada por privatizações em massa, desregulamentações, corte de despesas e austeridade fiscal. Tal política,
denominada neoliberalismo, teve como expoentes Margareth Thatcher, no
Reino Unido, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Helmut Kohl, na
Alemanha, além de Augusto Pinochet, no Chile.
No Brasil, o neoliberalismo chegou um pouco depois, no início
da década de 1990, associado às privatizações dos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, consolidando-se nas últimas
décadas. No mundo do trabalho, houve a expansão dos call centers, com
a flexibilização das jornadas de trabalho, terceirizações, subcontratações
e teletrabalho. Essa reestruturação produtiva promovida pelo neoliberalismo permitiu, portanto, que os contratos empregatícios estivessem
à margem da legislação social trabalhista. O governo Lula promoveu a
valorização do salário mínimo, porém não conseguiu reverter o avanço
da precarização do trabalho.
Durante a crise mundial de 2008, o governo brasileiro reduziu impostos de setores como o automobilístico, o de eletrodomésticos e o da construção, gerando empregos e aumentando o consumo. De acordo com Antunes:
Se os governos Lula e Dilma conseguiram aumentar o número de trabalhadores/as empregados/as e formalizados/as, e assim reduzir os índices de desemprego, não foram capazes, no
entanto, de eliminar as condições de vulnerabilidade presentes nos níveis de informalidade, terceirização e precarização
da força de trabalho no Brasil recente. A desregulamentação
do trabalho, a ampliação da terceirização (subcontratação) e
a vigência da informalidade se mantiveram, ainda que mais
reduzidas em relação aos anos 1990, período que caracterizei
como sendo o mais agudo da desertificação neoliberal social
no Brasil. (ANTUNES, 2018, p. 139).

O agravamento da crise internacional repercutiu no quadro econômico, social e político, gerando manifestações nas ruas a partir de 2013:
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Submetida à precariedade crescente do mercado
de trabalho, impossibilitada do acesso à educação
pública de qualidade, deixada à mercê de um sistema
público de saúde sucateado, sem nenhuma segurança
sobre o futuro, o aumento das tarifas do transporte
coletivo converteu-se numa espécie de catalisador
do descontentamento dessa camada de jovens.
(ANTUNES, 2018, p. 302).

O processo de impeachment que derrubou Dilma abriu caminho
para seu vice, Michel Temer, dar início à fase ultraneoliberal da economia,
preservando os interesses das classes dominantes e cassando alguns direitos
das classes trabalhadoras.
Assim, mesmo diante da grave crise no emprego, Temer conseguiu
reduzir os investimentos em saúde e educação, flexibilizar as relações de
trabalho, aprovar a terceirização irrestrita e, por fim, a reforma trabalhista.
Nesse contexto, para fugir do desemprego, um grande número de trabalhadores aderiu a plataformas digitais e aplicativos como Uber, UberEats,
99, Cabify, Rappi, iFood, Amazon e Logg. Saíram do desemprego para a
uberização, uma nova forma de servidão (ANTUNES, 2020).
Dessa forma, a pandemia do coronavírus ampliou o que já era grave:
o empobrecimento e a miserabilidade da classe trabalhadora, um fenômeno mundial. Para David Harvey:
O COVID-19 exibe todas as características de uma pandemia
de classe, gênero e raça. Embora os esforços de mitigação estejam convenientemente ocultos na retórica de que “todos estamos juntos nesta guerra”, as práticas, em particular por parte dos
governos nacionais, sugerem motivações mais sombrias. A classe
trabalhadora contemporânea dos Estados Unidos (composta
predominantemente por afro-americanos, latinos e mulheres
assalariadas) enfrenta uma escolha horrível: a contaminação por
cuidar dos doentes e manter meios de subsistência (entregadores
de supermercado, por exemplo) ou o desemprego sem benefícios e assistência médica adequada. (HARVEY, 2020).

Aqui, conforme visto anteriormente, a crise econômica e a flexibilização da legislação trabalhista já representavam um risco para a sobrevivência do trabalhador. Segundo Antunes:
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No Brasil, onde vivenciamos desde sempre formas intensas de
exploração do trabalho e de precarização ilimitada, as consequências são ainda mais perversas do ponto de vista social. Só
para dar alguns exemplos, antes da pandemia, mais de 40% da
classe trabalhadora brasileira encontrava-se na informalidade
ao final de 2019. No mesmo período, uma massa em constante expansão de mais de cinco milhões de trabalhadores/as
experimentava as condições de uberização do trabalho, propiciadas por aplicativos e plataformas digitais, o que até recentemente era saudado como parte do “maravilhoso” mundo
do trabalho digital, com suas “novas modalidades” de trabalho
online que felicitava os novos “empreendedores”. Sem falar da
enormidade do desemprego e da crescente massa subutilizada,
terceirizada, intermitente e precarizada em praticamente todos
os espaços de trabalho. (ANTUNES, 2020, p. 10).

Trabalhadores informais, como vendedores ambulantes, perderam
sua fonte de renda por conta do necessário isolamento social, assim como
diaristas, manicures, enfim, diversos profissionais sem registro formal. A
demanda por serviços de entrega aumentou, entretanto os entregadores de
aplicativos são os protagonistas da tragédia que se abateu sobre o mundo
do trabalho; em outras palavras, a pandemia do capital. Enquanto as empresas insistem em chamá-los de “colaboradores”, os uberizados são submetidos a longas jornadas de trabalho mal remuneradas, tendo ainda que
comprar ou alugar seus equipamentos de trabalho, como bicicletas, motos,
celulares, uniformes e mochilas.

Quem são os entregadores antifascistas?
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua) do IBGE, a média de trabalhadores na informalidade no ano de 2019 foi de 41,1% da população ocupada, ou seja, 38,4 milhões de pessoas. No primeiro trimestre de 2020, o índice chegou a 39,9%
– 36,8 milhões –, e, no segundo trimestre de 2020, a 36,9% – 30,1 milhões.
Retomando o contexto histórico da seção anterior, no início dos
anos 2000, com o crescimento da economia e o aumento da escolaridade,
houve uma queda do número de trabalhadores informais. Entre 2014 e
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2016, quando a crise econômica as agravou, a informalidade cresceu novamente, mantendo o mesmo patamar até o momento.
Os informais, portanto, não eram invisíveis do ponto de vista das
estatísticas, mas das políticas públicas. Não são suficientemente pobres
para estar no Programa Bolsa Família, mas também não têm a proteção
do emprego formal. Com a pandemia, o fenômeno da vulnerabilidade
dos informais veio à tona. O auxílio emergencial foi a solução para cobrir,
temporariamente, a falta de políticas sociais imposta pelo neoliberalismo.
Dentre os trabalhadores informais, sem registro em carteira e sem
nenhuma garantia, estão os entregadores de comida por aplicativos. Tratase de um grupo de trabalhadores bastante heterogêneo, com motociclistas
e também ciclistas – os precarizados dos precarizados. No grupo dos motociclistas, alguns já experimentaram o trabalho formal, mas hoje muitas
empresas preferem terceirizar o serviço ou recorrer às plataformas digitais.
Para entender quem são esses trabalhadores precarizados, recorremos a diversas reportagens, artigos, pesquisas e entrevistas disponíveis na internet.
Na cidade de São Paulo, a maioria dos entregadores vive na periferia,
percorrendo até 30 km da sua residência até a área de atendimento, onde
há mais demanda por serviços de entrega. As duas categorias de entregadores – motociclistas e ciclistas – concorrem entre si, pois quem possui motocicleta trabalha de forma menos exaustiva, recebe mais pedidos, sendo
mais bem remunerado que o ciclista. Alguns dos motociclistas migraram
do serviço de entregas de documentos – emprego formal – para o setor
de alimentação, convictos das “vantagens”; entretanto, perderam suas garantias trabalhistas. Já o número de ciclistas carregando mochilas térmicas
coloridas nas costas vem crescendo desde o segundo semestre de 2018.
Por conta do aumento do número de entregadores de aplicativos entre
os ciclistas, a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike) recentemente realizou uma pesquisa em que traçou um perfil desses trabalhadores3.
A pesquisa apontou que a média de idade dos entrevistados é 24
anos, tendo o mais novo 16 anos e o mais velho, 59. Quanto ao grau de
escolaridade, 53% dos entregadores têm o ensino médio, 40% o fundamental, 4% o superior e 16% ainda estudam. Quanto à raça/cor, 71% são
pretos ou pardos. Sobre a sua relação com a bicicleta, 51% deles já eram
3 https://aliancabike.org.br/pesquisa-de-perfil-dos-entregadores-ciclistas-de-aplicativo/.
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ciclistas e 17% usam bicicleta compartilhada ou emprestada. Em média,
percorrem 40 km durante as entregas; 57% trabalham sete dias por semana e 50% trabalham até 10 horas por dia. Sua remuneração média é R$
936,00 por mês, sendo esse o primeiro emprego de 26% dos entrevistados.
Dentre os maiores problemas enfrentados por eles estão: a falta de segurança no trânsito, a falta de infraestrutura adequada (ciclovias, bicicletários) e
a falta de segurança pública (furtos, roubos).
Diante disso, reafirmamos que os entregadores ciclistas de aplicativos
são os mais precarizados entre os trabalhadores informais, não apenas durante a pandemia do coronavírus, mas desde que se iniciou o atual conflito
entre capital e trabalho. No Brasil, entendemos que tal crise atinge principalmente o jovem de periferia que não tem acesso ao ensino de qualidade,
pois, de acordo com os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) Educação de 20194, mais da metade (51,2% ou 69,5
milhões) das pessoas com 25 anos ou mais não concluíram o ensino médio.
Figura 1: Nível de instrução das pessoas com 25 anos de idade
ou mais (Brasil – 2019)

Fonte: IBGE (2019).
4 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/
2013-agencia-de-noticias/releases/28285-pnad-educacao-2019-mais-da-metade-das-pessoas-de-25-anos-ou-mais-nao-completaram-o-ensino-medio.
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É importante ressaltar que a meta 3 da Lei n° 13.005/2014, o Plano
Nacional de Educação (PNE), previa que, até 2016, toda a população brasileira entre 15 e 17 anos estivesse frequentando o ensino médio. A meta
também incluía elevar, até o fim da vigência do plano, em 2024, a taxa
líquida de matrículas para 85%. No entanto, os dados da PNAD Educação
de 2019 mostram que as metas estão longe de ser alcançadas.
Um estudo realizado por Davies e Alcântara (2020) analisou a
evolução do número de matrículas estaduais (2007-2019) na educação básica no Brasil, nas regiões e nas Unidades da Federação. O número matrículas diminuiu 6.620.267 (-30,2%), em todas as regiões e
estados, desde o máximo de -2.016.697 (-39,3%), no Nordeste, até
o mínimo de -355.795 (-18,6%), no Centro-Oeste, com percentuais
intermediários no Norte (-457.724, ou -21%), Sul (-1.015.132, ou
-29,7%) e Sudeste (-2.775.218, ou -29,9%). O Rio de Janeiro amarga
a primeira posição (-609.053, ou -45,2%). São Paulo está em 15º lugar
(-1.421.253, ou -28,0%).
O mesmo estudo mostra que o número de escolas estaduais no Brasil
diminuiu em 2.954 (-8,9%), com grandes variações entre quatro regiões,
desde o máximo de -1.570 escolas (-19,4%), no Nordeste, até o mínimo
de -113 escolas (-2,8%), no Norte, com percentuais intermediários no Sul
(-6,7%, ou -421 unidades) e Sudeste (-7,5%, ou -898 estabelecimentos).
O Rio de Janeiro ocupa o 5º lugar (-22,9 % ou -379 escolas).
Esses dados demonstram que o fechamento de escolas estaduais é
uma contradição em relação ao direito à educação, pois vai de encontro ao
que determina a legislação e à demanda potencial para o acesso de jovens
e adultos ao ensino médio. Isso tem ocorrido principalmente na região
sudeste, em metrópoles como o Rio de Janeiro.
Outro aspecto relevante para entendermos a precarização do trabalho dos entregadores é a falta de segurança. A categoria dos motociclistas
sempre conviveu com o desrespeito às normas que deveriam regulamentar a sua atividade, extremamente insalubre e arriscada. Durante a pandemia, constatou-se um aumento de acidentes envolvendo esses profissionais, conforme os dados disponibilizados pelo Infosiga5, sistema que
publica mensalmente o número de acidentes fatais de trânsito no estado
5 http://www.infosiga.sp.gov.br/.
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de São Paulo. Entre março e maio de 2020, 88 motociclistas morreram
na capital. Em 2019, foram 59 mortes no mesmo período, uma alta de
49,1%, que está diretamente relacionada ao aumento da demanda por
entrega de produtos e às péssimas condições de trabalho às quais esses
trabalhadores são submetidos.
Desde março, com o início da quarentena, esses trabalhadores tornaram-se “essenciais”. Na prática, entretanto, continuaram invisibilizados,
isto é, seu sofrimento não incomoda o grande público. Sobre isso, afirma
Christophe Dejours:
[...] nem todos partilham hoje do ponto de vista segundo
o qual as vítimas do desemprego, da pobreza e da exclusão
social seriam também vítimas de uma injustiça. [...] Pode
justificar compaixão, piedade ou caridade. Não provoca
necessariamente indignação, cólera ou apelo à ação coletiva. O sofrimento somente suscita um movimento de solidariedade e de protesto quando se estabelece uma associação entre a percepção do sofrimento alheio e a convicção
de que esse sofrimento resulta de uma injustiça. Evidentemente, quando não se percebe o sofrimento alheio, não
se levanta a questão da mobilização numa ação política,
tampouco a questão de justiça e injustiça. (DEJOURS,
1998, p. 19).

Contra essa injustiça social, surgiu um movimento orgânico, horizontal, sem lideranças e não fundamentado em sindicatos e partidos. Assim como ocorreu em recentes manifestações e protestos – tema da próxima seção –, a luta dos entregadores por melhores condições de trabalho
ganhou grande repercussão nas redes sociais. E um desses atores chamou a
atenção da mídia: Paulo Lima, o Galo.
No dia 7 de junho de 2020, Galo e outros 10 colegas entregadores
resolveram participar do protesto antirracista e antifascista que aconteceria
no Largo da Batata em São Paulo. Aproveitando o momento em que o ato
estava sendo filmado, pegou o microfone e fez um discurso, denunciando
as péssimas condições de trabalho dele e de seus companheiros. Em pouco
tempo, o vídeo publicado no Twitter atingiu 500 mil visualizações e Galo
transformou-se em porta-voz dos entregadores antifascistas, sendo entrevistado por vários veículos de comunicação.
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Em uma das entrevistas6, o morador da periferia da zona oeste de
São Paulo afirma que com 10 anos seu sonho era ser rapper, por isso
passou a frequentar espaços onde esses artistas se apresentavam. Foi então que conheceu o rapper e educador DuguetoShabbazz, que revelou o
segredo para se tornar um rapper: ler muito. Para Galo, os livros o ensinaram muito mais que fazer letras de rap: desenvolveram sua consciência
política e de classe.
Sobre como surgiu o movimento, ele explica nessa entrevista que,
no início da pandemia, gravou um vídeo denunciando problemas do aplicativo. Em seguida, criou um abaixo-assinado cobrando que as empresas
fornecessem aos entregadores comida e um kit de higiene. Também tentou
mobilizar os companheiros através dos grupos de Whatsapp; no entanto,
encontrou muita resistência, tendo maior adesão junto aos ciclistas. Para
ele, portanto, o objetivo inicialmente é construir uma rede de apoio para
os entregadores, e, em seguida, uma frente feminista e outra LGBTQIA+
para acolher todas as demandas da classe.
Entendemos que, por serem informais, sem registro em carteira e
filiação sindical, a organização da luta desses trabalhadores contra a exploração desmedida é extremamente difícil. Trata-se de um grupo bastante
heterogêneo, com diferentes níveis de precarização. Alguns deles criticam
a burocratização sindical e a partidarização dos movimentos sociais. Outros acreditam que é vantajoso ser “empreendedor”, “patrão de si mesmo”.
Também contribui para a desmobilização a decepção da população com a
política e a criminalização da esquerda. Logo, o desafio é unir indivíduos
com pensamentos diferentes em torno de pautas que beneficiarão a todos.

A greve dos entregadores de aplicativos
A pauta dos entregadores ganhou espaço na mídia, porém suas
reivindicações não eram atendidas. Os trabalhadores exigiam um reajuste
no valor da entrega – que variava entre R$ 4,50 e R$ 7,50 –, reajuste
anual programado, tabela de preços construída por entregadores e aplicativos, fim dos bloqueios indevidos, fornecimento de EPIs durante a
6 https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/lider-dos-entregadores-antifascistas
-paulo-galo-lima-quer-comida-e-melhores-condicoes-de-trabalho-para-o-grupo/#cover.
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pandemia, apoio contra acidentes e revisão do sistema de ranking de
entregadores. Há divergência entre eles sobre direitos trabalhistas, por
isso a questão não entrou na pauta.
O “Breque dos Apps”, marcado para o dia 1º de julho de 2020, não
paralisou os aplicativos, mas causou impacto no sistema7. Em São Paulo,
ocorreram atrasos nas entregas e alguns restaurantes tiveram que contratar
motociclistas fixos para atender a demanda. Houve também atos nas ruas
de diversas cidades: São Paulo, Campinas, Santo André, Ribeirão Preto,
Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Maceió, Fortaleza, Teresina, Brasília e
Belo Horizonte.
A greve dos entregadores antifascistas faz parte das novíssimas formas de movimentos sociais, surgidas no contexto da crise de 2008. Segundo Maria da Glória Gohn:
A partir de 2013, novíssimos atores entraram em cena e
mudaram o panorama das manifestações no Brasil, com
multidões nas ruas após serem convocadas por redes sociais
on-line. As causas para o entendimento destas alterações
devem ser buscadas tanto na conjuntura político-econômica interna do país, como na conjuntura externa. Essa
última, dada pelos reflexos da crise econômica internacional a partir de 2008, geradora de grandes mobilizações e
manifestações ocorridas na Europa, com o movimento dos
Indignados na Grécia, Espanha, Portugal, as manifestações
do movimento Occupy e as ocorridas na Turquia, na Praça
Taksim em 2013; assim como as lutas pela redemocratização no Oriente Médio, com a Primavera Árabe na Tunísia,
Egito etc. (GOHN, 2016, p. 129).

No Brasil, em junho de 2013, ocorreu, em 12 capitais do Brasil e em
várias cidades de médio porte, uma série de mobilizações nas ruas contra o
aumento das tarifas de ônibus e por qualidade de vida urbana. Na história
do país, registramos algo semelhante nas manifestações pré-Golpe Militar
de 1964, em 1968, com o movimento dos estudantes e a Passeata dos Cem
Mil, e em 1992, no Fora Collor.
7 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/07/01/greve-naopara-apps-mas-afeta-sistema-e-mostra-forca-de-entregadores.htm.
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Os eventos de junho de 2013 foram chamados pela mídia de manifestações – termo que ficou na memória dos brasileiros –, embora analistas e pesquisadores também se refiram a eles como jornadas, atos, ondas,
protestos de massa, mobilizações e revoltas. Gohn (2014) considera tais manifestações atos de protesto, incluídos numa categoria mais geral, o “Movimento dos Indignados”:
As manifestações de junho de 2013 no Brasil fazem parte
de uma nova forma de movimento social composta predominantemente por jovens, escolarizados, predominância de
camadas médias, conectados por e em redes digitais, organizados horizontalmente, críticos das formas tradicionais da
política, tais como se apresentam na atualidade – especialmente os partidos e os sindicatos –, eles pregam a autonomia em relação a essa forma antiga, embora alguns possam
ter articulações com alguns partidos mais radicais. (GOHN,
2014, p. 10).

Os jovens manifestantes, no entanto, não fazem parte de um bloco
homogêneo, com apenas uma ideologia ou utopia. O que os une é um sentimento de indignação contra a conjuntura ético-política, as prioridades
escolhidas pelos governos e os efeitos das políticas econômicas para a sociedade. Por isso, rejeitam também as formas tradicionais de organização,
com lideranças verticalizadas e centralizadoras, bandeiras de organizações,
faixas pré-confeccionadas e palavras de ordem.
O Movimento do Passe Livre (MPL), que teve atuação decisiva na
convocação dos atos de junho de 2013, foi criado oficialmente em 2005,
no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Era um movimento horizontal,
autônomo, independente, apartidário, com foco na mobilidade urbana.
Nos locais onde o MPL não estava organizado, partidos e sindicatos deram
apoio às mobilizações, porém sem papel de liderança.
Mesmo o governo do PT, com forte apoio popular devido às suas
políticas sociais, foi surpreendido com essa nova forma de organização
política dos jovens por meio das redes sociais. Nos anos seguintes, os
jovens permaneceram nas ruas em protestos pontuais, como o “Não
Vai ter Copa” em 2014, as greves de profissionais de educação e as
ocupações de escolas em 2015 e 2016. Esses eventos também foram
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marcados por cenas de violência, protagonizados por policiais e Black
Blocs, levando à criminalização de vários de seus manifestantes.
Por outro lado, dentre os novíssimos sujeitos que entraram em
cena após as jornadas de junho de 2013, estão os neoliberais e conservadores, protagonizando grandes manifestações nas ruas contra a corrupção e pelo impeachment de Dilma Roussef. Vários grupos foram criados,
destacando-se o Vem pra Rua, o Movimento Brasil Livre (MBL) e o
Revoltados Online:
No seu conjunto, esses grupos defendem propostas liberais para o papel do mercado e atuação do estado na
economia, privatizações, estado mínimo, e fim do financiamento de políticas públicas distributivas. Entretanto,
alguns deles também defendem posições consideradas
avançadas em relação aos liberais clássicos, ou aos conservadores tradicionalistas, como em questões da moral e
costumes, a exemplo de suas posições em questões de gênero, gays etc. Por isso, confundem as pessoas. Mas continuam conservadores porque são contra vários direitos
sociais e culturais modernos. Apresentam-se como movimentos de ‘renovação da política’, mas são, na realidade, um retorno a movimentos nacionalistas do passado.
Miram cargos públicos de poder, de Presidente da República a vereador local. Resumidamente são defensores
do livre mercado, antiestatistas e neoliberais. (GOHN,
2019, p. 14).

Portanto, a organização em redes, sem a influência de partidos, sindicatos e movimentos sociais tradicionais, trouxe novas dinâmicas aos protestos sociais a partir de 2013. Um exemplo marcante foi o “Ele Não”,
movimento liderado por mulheres contra a eleição de Jair Bolsonaro em
2018. Recentemente, mesmo com a pandemia, assistimos no Brasil a protestos antidemocráticos e antifascistas. E, após o assassinato covarde de
um homem negro por um policial branco nos Estados Unidos, filmado
e divulgado nas redes sociais, protestos violentos ocorreram naquele país,
espalhando-se pelo mundo.
Neste novo século, conforme propõe Ricardo Antunes, a busca por
um novo projeto socialista torna-se vital:
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Impedir que os trabalhadores precarizados fiquem à margem das formas de organização social e política de classe é
outro desafio impreterível no mundo contemporâneo. O
entendimento das complexas conexões entre classe e gênero, entre trabalhadores “estáveis” e precarizados, entre
nacionais e imigrantes, entre trabalhadores de etnias diferentes, entre qualificados e sem qualificação, entre jovens
e velhos, entre empregados e desempregados, enfim, entre
tantas fraturas que o capital impõe para a classe trabalhadora, torna-se fundamental para que se possa, por meio
de um movimento social e político dos trabalhadores e
das trabalhadoras, buscar e realizar efetivamente um novo
projeto societal socialista neste século XXI. (ANTUNES,
2018, p. 337).

É preciso, portanto, ampliar o conceito de classe trabalhadora, incluindo os trabalhadores informais, os precarizados e os desempregados,
a fim de seguirmos em frente na luta contra o capital. É urgente também
resistir à histórica dualidade educacional existente em nosso país, para que
o jovem possa perseguir um futuro melhor.

Considerações finais
Este artigo apresentou, mesmo que de forma breve, considerações
sobre o cenário de precarização do trabalho, dentro do contexto da pandemia, que trouxe à tona a vulnerabilidade dos trabalhadores informais,
representados aqui pelos entregadores antifascistas, cuja exploração desmedida passa despercebida na nossa sociedade.
Assim como os recentes atos de protesto ocorridos no país a partir
das jornadas de junho de 2013, o movimento dos entregadores antifascistas foi organizado e divulgado nas redes sociais. Da mesma forma, trata-se
de um grupo bastante heterogêneo do ponto de vista político-ideológico.
Além disso, suas pautas são bem específicas e os atos, devido ao contexto
de desmobilização política, tendem a se dispersar.
Mesmo diante dos desafios impostos pelo contexto econômico e político, o surgimento de novas lideranças e novas formas de organizar a luta
contra as desigualdades sociais trazem um novo sopro de esperança.
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Corfebol: prática esportivacurricular de superação
do patriarcado pandêmico
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Resumo: Este artigo tem por objetivo salientar uma prática esportiva escolar emancipatória, que rompe com a lógica sexista da sociedade – potencializada no período da pandemia do coronavírus. Há que se ter em vista que
existe um contrato não formal entre homens e mulheres na sociedade, fato
que torna evidente uma relação de poder falocêntrico como produtor de
desigualdades. Os espaços sociais são dominados quase que exclusivamente
por homens; destarte, há uma imposição dos valores e poderes patriarcais, condição exacerbada pela convivência imposta pelo isolamento num
contexto pandêmico. As relações interpessoais marcadas pela violência do
binarismo de gênero são tensionadas pela prática do corfebol, uma vez que
se trata de um esporte escolar de alto rendimento e que subverte as normatizações de gênero. O corfebol, esporte de quadra obrigatoriamente misto,
estabelece uma relação de equidade entre todxs xs jogadorxs, e, assim, promove uma superação da relação de poder supracitada e, acima de tudo, do
comportamento metro-padrão que meninas e meninos devem apresentar.
Palavras-chave: corfebol; pandemia; gênero.
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Introdução
O atual contexto do coronavírus exacerbou mazelas que já faziam
parte da trama social brasileira. Contudo, é imperioso destacar que as desigualdades produzidas afetam com prevalência xs3 mais pobres. Houve
uma irrupção de um vírus dentro de uma sociedade já fragilizada pelo atual
contexto conservador, exacerbando a violência contra a mulher e acentuando sobremaneira a questão dos corpos divergentes, em decorrência do
confinamento imposto pela quarentena.
A invisibilidade e o desconhecimento fizeram do coronavírus o inimigo número um de nações mundiais. A imprevisibilidade de seu ataque, além de fazer milhares de vítimas letais, limitou a movimentação de
pessoas por todos os continentes, por conta do isolamento social, ação
necessária ao cuidado da saúde e manutenção de vidas. O isolamento alterou significativamente as relações em vários aspectos: familiar, trabalhista,
escolar, afetivo, dentre outros. Desde já, gostaríamos de ressaltar a nossa
concordância com as medidas sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS); porém, os números de casos de violência machista merecem
ser pesquisados e, antes de tudo, questionados, por meio de pesquisas que
possam contribuir para com uma sociedade mais justa e equitativa em termos de uma convivência plural.
A ideia de crise permanente (SANTOS, 2020), por meio da qual
se justificam os cortes em políticas públicas, atinge sobremaneira as pessoas que mais precisam dos serviços fornecidos pelo estado brasileiro,
principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS). Tendo isso em vista,
medidas alternativas devem ser debatidas para que haja esperança (FREIRE, 1996), evitando que o surto viral coloque em prática uma espécie de
darwinismo social (SANTOS, 2020), no qual os corpos mais fragilizados
serão acometidos. Assim, “o surto viral pulveriza este senso comum e
3 O uso do “X” nas palavras, para Sepulveda e Sepulveda (2019), do ponto de vista
linguístico e gramatical, é uma forma de usar uma linguagem escrita que expresse maior
igualdade entre os gêneros. A Língua Portuguesa determina que o plural dos vocábulos
nominais (substantivo, adjetivo, artigo, pronome) deve usar o gênero masculino para
representar uma totalidade. Essa generalização do plural é considerada sexista e machista
por certos grupos e indivíduos. Portanto, o uso do “X” é uma tentativa de, no âmbito da
escrita, tornar a língua mais democrática.
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evapora a segurança de um dia para o outro. Sabemos que a pandemia
não é cega e tem alvos privilegiados, mas mesmo assim cria-se com ela
uma consciência de comunhão planetária, de algum modo democrática
[...]” (SANTOS, 2020, p. 7).
Este artigo problematiza as questões de gênero que envolvem os
espaços sociais e discute como o esporte escolar corfebol pode atenuar
processos de exclusão ocorridos em virtude de padrões estabelecidos pela
sociedade patriarcal, que se intensificam num momento de pandemia.
Dentro do contexto escolar, podemos destacar que os corpos femininos
e feminizados são afastados das práticas esportivas escolares por questões
culturais, tendo em vista que os comportamentos estão diretamente arrolados às questões dos gêneros e aos papéis que são atribuídos socialmente
a eles. Essas atribuições acabam influenciando diretamente na construção
das identidades de todas as crianças, pois elas aprendem os modelos do que
“é e do que não é” permitido no que diz respeito às condutas de gênero
(SEPULVEDA; SEPULVEDA, 2016).
A escola reproduz – apesar dos movimentos de resistência, e o corfebol é um movimento de resistência – em larga escala as relações de
poder que vigoram no bojo da sociedade, visto que o contexto conservador vigente corrobora o processo de aniquilação dos direitos à diferença,
inclusive no âmbito escolar, espaço que deveria ser extremamente democrático, de acordo com uma concepção crítica de educação (SAVIANI,
1991). Há, portanto, um contrato tácito entre os gêneros na escola, fato
que evidencia uma relação de poder como prática social (FOUCAULT,
1996). Os espaços escolares, principalmente a quadra, são dominados
pelos meninos, que, consequentemente, revelam uma imposição de valores e poderes patriarcais que, indubitavelmente, privilegiam os meninos
em detrimento das meninas.
[...] Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo indivíduo, em uma sociedade
como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso,
segue, em sua distribuição, no que permite e no que impede,
as linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições e
lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos,
com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. [...]. O
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que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização
da palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis
para os sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo
doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma
apropriação do discurso com seus poderes e seus saberes? [...]
(FOUCAULT, 1996, p. 44).

Os padrões estabelecidos culturalmente em relação a essas práticas
esportivas escolares contemplam os meninos, o que, na prática, pode gerar
um prejuízo motor irreversível para as meninas, tendo em vista que os movimentos são de vital importância para o desenvolvimento humano, pois,
a partir deles, a criança entra em contato com o ambiente sociocultural.
Assim sendo, podemos inferir que os padrões supracitados reforçam
os valores do patriarcado, um dos “unicórnios” (metáfora utilizada pelo
autor para representar os três principais modos de dominação surgidos a
partir do XVII: o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo) citados por
Boaventura de Sousa Santos (2020), e fazem do ambiente escolar um espaço de dominação. Nesse contexto hegemônico, compreendemos o corfebol
na escola como uma alternativa às práticas curriculares vigentes, por se
tratar de um esporte coeducacional capaz de atenuar e, quiçá, subverter a
subjugação sofrida pelos corpos e gêneros “ininteligíveis”, que, para Butler
(2019), não apresentam coerência e continuidade com a lógica normativa.

Gênero, pandemia e escola
A compreensão de gênero que permeia este artigo rejeita e busca ir
além dos limites da biologia determinante da matriz sexo, gênero e desejo, linearidade esta que estabelece a diferença entre homens e mulheres.
Tal distinção reside, principalmente, no fato destas serem responsáveis
pela reprodução e cuidados da prole, enquanto aqueles são vistos como
os protetores da família e detentores da força física. Essa visão se expande também a outras ciências, como, por exemplo, o estudo linguístico
das gramáticas normativas, que concebem o gênero como uma flexão de
vocábulos capaz de determinar-lhes o “sexo”. Em contrapartida, compreendemos o gênero como uma categoria de análise crítica, oriunda
das relações sociais pelas quais se concretizam as desigualdades arregi184
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mentadas por uma noção centralizadora de poder, no caso, a dominação
hegemônica masculina. De acordo com Martínez, “[...] entonces, señala,
Wittig, los términos binarios del sexo constituyen la base sobre la cual
descansan la sociedad heteronormada, el imperativo de la repreducción
sexual y la subordinación de las mujeres y minorías sexuales respecto al
pensamiento straight” (MARTÍNEZ, 2017, p. 133)4.
Similarmente ao que é indicado por Santos (2020), ao analisar as
relações entre o que ele chama, metaforicamente, de três unicórnios –
capitalismo, colonialismo e patriarcalismo –, Joan Scott (1995), ao citar
a análise feminista da também historiadora Joan Kelly, afirma que esta
já apontava o capitalismo e o patriarcado como estruturas que atuam,
simultaneamente, na produção e na manutenção do domínio masculino, no que tange à ordem social. Embora não tenha sido mencionado
pelas estudiosas, o terceiro unicórnio ratifica os outros anteriormente
citados, ao difundir uma representação de mundo imperialista, arraigada
na opressão e no modelo eurocêntrico de sujeito e cultura. Ainda que
teorias feministas afirmem que o patriarcado é anterior aos sistemas e
modos de vida do capitalismo e do colonialismo, ao Sul, eles representam
as principais e mais perversas formas de dominação.
A pandemia do coronavírus surge nesse contexto de subjugação do
trabalho, da raça, da cultura e do gênero, fazendo com que nos deparemos
com essas questões já existentes, porém invisibilizadas pelos opressores no
esforço ardil de manter o poder. As mulheres, principalmente negras, moradoras de comunidades e pertencentes às classes de pouca ou nenhuma
opulência financeira, configuram-se como um dos grupos mais atingidos
pelos efeitos da quarentena. Além da sobrecarga de trabalho externo e do
lar, dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(BRASIL, 2020) mostram que as mulheres foram as maiores vítimas de
violência doméstica nesse período, devido ao elevado número de denúncias nos órgãos de segurança. O aumento desses números dá-se por conta
do estendido tempo de convivência, na quarentena, entre as mulheres, vítimas de violência, e seus algozes.
4 Tradução livre: “Assim, Wittig aponta, os termos binários de sexo constituem a base
sobre a qual repousa a sociedade heteronormativa, o imperativo da reprodução sexual e a
subordinação das mulheres e das minorias sexuais ao pensamento hétero.”
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Outra circunstância que atesta serem as mulheres um dos grupos
mais afetados pela pandemia reside no fato de que esse grupo, composto
por milhares de mães solteiras e “chefas” de família, não pode se manter
na segurança do isolamento social, tornando-se um dos alvos centrais
do vírus e vetor de transmissão nos ambientes que frequenta. A vulnerabilidade, nesses casos, transcende a dimensão da saúde e se estende à
segurança de seus entes queridos, principalmente filhos menores, que,
na impossibilidade de frequentar a escola, encontram-se desprovidos da
proteção, em tempo integral, de um adulto responsável. A indefensabilidade desses indivíduos pôde ser verificada pelas mortes dos meninos
negros João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, e Miguel Otávio Santana,
de 5 anos: vítimas do processo de desumanização presente nas relações
sociais que nos circundam. No primeiro caso, o adolescente foi morto
por um tiro de arma de fogo, disparado pela polícia militar do Estado,
em ação contra os traficantes da comunidade, no complexo do Salgueiro, pertencente ao município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Já no
segundo incidente, a criança, ao procurar a mãe, foi deixada sozinha, de
forma cruel, pela patroa de sua genitora, no elevador de um prédio de
classe média do Recife, em Pernambuco, o que culminou em sua queda
mortal do nono andar do edifício. Em comum entre essas duas adversidades estão os fatos desses serem meninos pobres, negros, moradores de
comunidade e cujas mães não puderam se proteger em suas casas durante
a pandemia, em decorrência desse sistema assentado nas desigualdades e,
tampouco, salvaguardarem a vida de seus filhos.
Para Boaventura de Souza Santos (2020), um dos mecanismos de
manutenção do poder desses unicórnios fundamenta-se no fato de propagarem na sociedade a ideia conservadora de imutabilidade. Isso implica
dizer que não há alternativas para a forma de vida imposta pelo capitalismo, patriarcado e colonialismo, levando-nos a crer que há uma única concepção de corpos: homogeneizados e domesticados. A pandemia agravou
o atual quadro político-social no qual o Brasil está inserido, imerso numa
onda neoconservadora que se instalou, preponderantemente, no pensamento e comportamento de muitxs, de forma pouco crítica e reflexiva,
principalmente quando nos referimos a pessoas que não compõem a elite
financeira do país. Percebe-se que, além da interdição da possibilidade de
transformação social, os neoconservadores espalham também a descrença
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no vírus, por meio de discursos negacionistas de fatos comprovados pela
própria ciência e de atitudes como o endosso do não uso de máscaras,
convocação e participação em eventos que caracterizam aglomeração de
pessoas e falácias em discursos religiosos sobre a origem e cura do vírus.
Diante de tamanha fraude ideológica, que coloca o povo brasileiro no meio de uma guerra de narrativas, a maioria de nós, educadorxs e
estudiosxs, sentiu-se impingida a combater esse discurso pernicioso que
trará efeitos danosos para além da pandemia. Devemos, portanto, refletir
e apontar ações alternativas que objetivem caminhos para a transformação
desse cenário assolador.
Assim como Paulo Freire (1996), consideramos a escola um espaço de
mudança. Ainda que de forma remota, em tempos de pandemia, precisamos
pensar em ações efetivas, tangendo modificações, que devem ocorrer no seio
da instituição escolar e possam reverberar de forma positiva em outros meios
sociais. Para tanto, faz-se necessário interrogarmo-nos sobre quais tipos de
currículos vigoram nesse ambiente: seria um currículo cujo percurso formativo privilegia uma compreensão de mundo que dá visibilidade às subjetividades “invisíveis”, possibilitando assim sua conscientização nos termos
freireanos, ou, simplesmente, um currículo que confirma a formação de um
corpo passivo e mimético em busca de um ser alheio a ele mesmo – criado
à imagem e semelhança das tendências do mercado e do conservadorismo?
Segundo Silva (2019, p. 14), “aquilo que o currículo é depende precisamente da forma como ele é definido pelos diferentes autores e teorias”,
ou seja, muito mais do que uma definição, precisamos considerar o currículo como uma construção histórica, na qual estão imbricados os interesses que o constituem, quem são os atores que determinam os percursos de
formação e que tipo de sujeitos pretende formar. As teorias pós-críticas de
currículo apresentam-se como opções anti-hegemônicas, uma vez que configuram-se como uma possibilidade de se pensar os sujeitos fora de uma
lógica restritiva e binária, sobretudo no que concerne ao gênero, imposta
por uma concepção conservadora de dominação. Ao legitimarem uma postura de igualdade e solidariedade entre os gêneros, rompem, assim, com os
estereótipos forjados pelos padrões normativos assentados na heteronormatividade (MARTÍNEZ, 2017) do patriarcado.
Em busca de uma pluralidade de pensamentos e existências, tornase imperiosa a quebra dos pactos de silêncio que envolvem as questões
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de gênero, raça, classe e religião na escola. Razão pela qual dialogamos
com Sepulveda e Sepulveda (2020), que, ao citarem Thompson (2012),
ressaltam a importância de se romper com o marxismo ortodoxo que
coloca em oposição a base e a superestrutura5. Para tanto, verifica-se a necessidade de reelaboração da proposta curricular, movimento que exige
constante análise, centrada no desenvolvimento de atividades que interroguem a fixidez de conceitos e de condições de vida. Simultaneamente,
dando robustez às discussões curriculares, faz-se necessário o incentivo
permanente à produção e ao diálogo com pesquisas acadêmicas que endossem a imprescindibilidade de quebra desses conchavos hegemônicos
que eliminam as subjetividades. Tais pactos, consolidados no ambiente
escolar também pelos currículos ocultos6, permeiam esse universo – estendendo-se, obviamente, para fora dele – e têm por objetivo principal
forjar corpos obedientes, conformados, aptos para uma normatividade
de gênero, produtividade e, consequentemente, consumo, não só de
mercadorias, mas de ideias sem nenhuma criticidade.

Corfebol alinhado ao projeto político-pedagógico
da escola
Diante do quadro de exclusão forjado pelo paradigma sexista, que
se reflete nas teorias tradicionais de currículo, o corfebol apresenta-se
como uma práxis de superação alinhada ao projeto político-pedagógico
da escola, que tem como eixos curriculares a apreensão e a interferência
crítica e autônoma na realidade. No sentido de superar as proposições
consideradas reducionistas, mecânicas e biologizantes que vêm norteando, hegemonicamente, o trabalho da Educação Física, o corfebol se
5 Existe uma tradição no Marxismo ortodoxo que coloca em oposição a base – estrutura
econômica – e a superestrutura – campo da cultura. Thompson rompe com essa tradição,
afirmando que a cultura não está em oposição às relações econômicas; ela permeia todas
as conexões, inclusive as econômicas.
6 Tomaz Tadeu da Silva (2019) define currículo oculto, à luz das teorias críticas, como
sendo “constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte
do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais
relevantes”. Ou seja, valores e comportamentos que, dentro da sociedade capitalista, ensinam “conformismo, obediência e individualismo” (p. 78).
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associa à tendência teórica que concebe essa área do conhecimento na
perspectiva da cultura corporal, recorte epistemológico que assumiu o
protagonismo após a ditadura militar.
Dentro desse universo de produções da cultura corporal de
movimento, algumas foram incorporadas pela Educação Física como objetos de ação e reflexão: os jogos e brincadeiras, os esportes, as danças, as ginásticas e as lutas, que têm
em comum a representação corporal de diversos aspectos da
cultura humana. São atividades que ressignificam a cultura
popular humana e o fazem utilizando ora uma intenção mais
próxima do caráter lúdico, ora mais próxima do pragmatismo e da objetividade [...]. (BRASIL, 1998, p. 28).

O corfebol é um esporte de origem holandesa, criado pelo professor
Nico Broekhuysen, em 1902. Suas regras foram construídas a partir de
uma característica principal: ser um jogo exclusivamente misto em relação
ao gênero dxs jogadorxs, não havendo uma categoria diferente. Sendo um
professor, Broekhuysen interessou-se pelo desenvolvimento físico e social
dxs jovens, daí as regras darem importância à inclusão e à cooperação, que
garantem iguais oportunidades de jogo, de maneira que as capacidades
motoras, como a velocidade e a agilidade, sejam mais importantes que a
estatura ou a força, por exemplo (ALVES, 2015).
Destarte, o corfebol privilegia, em termos gerais, a equalização entre
os gêneros e, acima de tudo, a superação do eixo paradigmático da aptidão
física. Os mecanismos reguladores de gêneros e das sexualidades são tensionados com essa prática esportiva, que não reconhece o imperativo da
diferença sexual que consolida o sexismo, tão presente no esporte em geral.
A performatividade de gênero, que é atribuída ao nascimento, determina
quais movimentos corporais são compatíveis de acordo com a linearidade
sexo e gênero – inclusive, quais gestos técnico-esportivos são permitidos
para um determinado gênero. “Os mecanismos reguladores dos gêneros e
das sexualidades atuam, em um primeiro sentido, na construção do imperativo da diferença sexual pela qual, posteriormente, a norma heterossexual
será difundida e consolidada [...]” (PRADO, 2017, p. 111).
O corfebol é uma prática corporal que se diferencia das modalidades esportivas coletivas tradicionais pelo seu caráter eminentemente antissexista. É uma modalidade cujos deslocamentos priorizam velocidade e
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agilidade, em detrimento da disputa de força, tão cara aos esportes praticados por homens, e, o mais significativo, promove a integração entre os
gêneros no mesmo espaço de jogo. Esse esporte apresenta características
únicas no que diz respeito à socialização, cooperação e integração entre xs
jogadorxs numa atividade desportiva coletiva. Está alinhado a uma concepção dialética (GADOTTI, 1983) de esporte, na qual a contradição é
o verdadeiro motor do pensamento, uma vez que confronta, através de
seus valores, a lógica sexista que vigora no meio esportivo e escolar, isto
é, equipes compostas por indivíduos que se identificam com os diferentes
gêneros no mesmo espaço de jogo, em igualdade de números, quatro mulheres e quatro homens, sem a presença de hierarquias. Todxs em quadra
têm os mesmos direitos e deveres, razão pela qual costumamos ressaltar
que corpos divergentes (BUTLER, 2019), aqueles que escapam das imposições normativas de gênero, praticam corfebol e subvertem as imposições
normativas que, alinhadas ao patriarcado, interditam os corpos que não
se enquadram nos seus regimes de verdade (FOUCAULT, 1987). Mais
uma vez, reiteramos que a particularidade que o diferenciou e que o torna
um excelente instrumento pedagógico é o fato de ser um esporte misto e
com regras que garantem iguais oportunidades no jogo, prevalecendo o
trabalho em equipe: a bola é o objeto do meio comum de produção e, em
razão disso, xs jogadorxs se destacam pela construção coletiva do ponto,
produção comunal que contraria a “neymartização7” do esporte.

O corfebol no Colégio Municipal do Sana
No Colégio Municipal do Sana, além da Educação Física Escolar, há
um projeto esportivo no contraturno – o Corfebol na Escola –, que acontece
duas vezes por semana, oportunizando diferentes experiências acerca do esporte escolar, não acometido pelo poder do discurso que determina quais corpos terão acesso às práticas esportivas. Segundo Goellner e Dos Anjos (2017),
o esporte foi pensado pelos homens e para os homens, marcando, desde o
início, a generificação de seu acontecer e, desse modo, pode ser entendido
7 Termo cunhado para designar o talento individual em detrimento do trabalho em equipe, fato muito comum numa partida de futebol. O esporte é coletivo, mas as jogadas
individuais são enaltecidas, reforçando, assim, os valores do liberalismo econômico.
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como uma prática social sexuada. Em alternativa, o corfebol estabelece uma
relação de equidade entre todxs os jogadorxs, é uma superação da prática social supracitada ao desestabilizar o sistema dicotômico e fixo de identidades e
performances de gênero que se restringem ao masculino/feminino (BRITO,
2017), e, acima de tudo, subverte o comportamento metro-padrão que meninas e meninos devem apresentar (SEPULVEDA; SEPULVEDA, 2016).
Enquanto projeto esportivo e escolar, o corfebol busca desconstruir
as questões normativas de gênero que envolvem os processos de exclusão
resultantes dos padrões estabelecidos pela sociedade patriarcal, definida
por Sepulveda e Sepulveda como:
[...] uma autoridade atribuída institucionalmente do homem
sobre a mulher e filhos na atmosfera familiar; está presente
em toda a organização da sociedade. O patriarcado alicerça a
estrutura da sociedade e ganha apoio institucional. Assim, os
relacionamentos interpessoais são marcados pela dominação
e violência. A cultura patriarcal desenvolveu um discurso no
qual a mulher é inferior ao homem e por isso não pode ter os
mesmos direitos dele, cabendo a este ocupar o espaço público
e a aquela o espaço doméstico. Baseados nessa concepção, o
patriarcalismo, ao imputar a mulher o espaço doméstico, ao
escondê-la da arena social, foi a invisibilizando a partir de
uma produção constante e ativa de inexistência. (SEPULVEDA; SEPULVEDA, 2018, p. 48).

Conquistamos resultados significativos com o corfebol ao longo do
tempo, inéditos viáveis (FREIRE, 1996) que foram forjados a partir de um
regime de solidariedade no Colégio do Sana, momento em que é possível
estabelecer, com Judith Butler (2018), um diálogo acerca da superação
da responsabilização individual e do discurso fatalista neoliberal denunciado por Paulo Freire (1996) – discurso este que inviabiliza qualquer
tentativa de transformação, alegando ser impossível subverter uma ordem
“naturalmente” imposta. Contudo, lutando contra o poder do discurso
(FOUCAULT, 1996), xs alunxs dessa escola pública, que pouco saíram
do distrito do Sana, participaram de competições de corfebol nacionais e
internacionais – na Argentina, Uruguai e Holanda. E, o mais significativo,
produziram, por meio de uma assembleia de corpos (BUTLER, 2018),
a representação dessa unidade escolar composta por uma equipe mista,
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rompendo com a ordem social patriarcal vigente, razão pela qual costumamos ressaltar que o esporte, conforme anteriormente citado, é uma prática
esportiva emancipatória e heterodoxa. Segundo Boaventura de Sousa Santos, “o atual momento exige soluções democráticas assentes na democracia
participativa ao nível dos bairros e das comunidades e na educação cívica
orientada para a solidariedade e cooperação, e não para o empreendedorismo e competitividade a todo o custo [...]” (SANTOS, 2020, p. 8).
Portanto, é possível inferir que o corfebol está alinhado ao que preconiza
o autor supracitado, tendo em vista que é um esporte com viés socialista, pois
quem está de posse da bola não pode correr, ou seja, o trabalho em equipe
é condição essencial durante o jogo; desse modo, o ponto é uma produção
comunal. Pode-se concluir, então, que o capitalismo, outro unicórnio citado
por Boaventura de Sousa Santos, é duramente confrontado pelas regras e valores do corfebol. Cooperação, igualdade, trabalho em equipe e superação da
responsabilização individual (BUTLER, 2018) são conceitos amplamente disseminados por essa prática esportiva transgressora, que pode ajudar a subverter
a violência doméstica, a discriminação sexista e o feminicídio, em ascensão
dentro do contexto pandêmico. Segundo a Empresa Brasil de Comunicação
(EBC), os casos de feminicídio cresceram 22,2%, entre março e abril deste
ano, em doze estados do país, comparativamente ao ano passado. A violência
contra a mulher não é um problema que nasce durante a crise do coronavírus. No Brasil, no ano de 2018, segundo dados da Organização das Nações
Unidas, mais de 500 mulheres foram agredidas por hora, sendo que 76% dos
agressores eram conhecidos das vítimas. Concluímos que a violência doméstica é um problema histórico e secular, produzindo mazelas que, apesar de analisadas como irreversíveis, podem ser subvertidas com práticas que tensionam
a temática de gênero.

Os discursos produzidos a partir do corfebol
no Colégio Municipal do Sana
As exclusões e as privações vivenciadas por estudantes atuam como
dispositivos de poder-saber, regulação e controle, e estão presentes no cenário pedagógico das escolas brasileiras, nas quais meninas ainda são interditadas de um direito básico, o acesso ao esporte escolar, tendo em vista
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que há um regime de verdade (FOUCAULT, 1987) que busca naturalizar
o sexismo nas atividades consideradas inaptas para as meninas, com base
em modelos estereotipados forjados pelo patriarcado. Destarte, podemos
inferir que há um modelo de regulação dos corpos e como esses devem
atuar, de modo que a moral constituída não seja abalada. É importante
enfatizar que o corfebol estabelece um novo marco pedagógico no Colégio
Municipal do Sana; portanto, há uma ruptura com as normas e os regimes de verdade anteriormente citados, fato que é facilmente constatado no
discurso de três jogadrxs de Corfebol, alunxs que participaram do projeto
e, consequentemente, de diversas competições nacionais e internacionais.
Para obter os primeiros sinais de transformação das práticas excludentes, foi utilizado um pequeno questionário com três perguntas, que foram respondidas individualmente. As perguntas utilizadas no questionário foram: 1
– Como você conheceu o corfebol?; 2 – Quais as principais diferenças com
relação aos outros esportes?; 3 – Em que aspecto o corfebol mudou a sua vida?.
As respostas dadas em relação à primeira pergunta foram:
Conheci o corfebol no ano de 2013, com o professor de Educação
Física Juan Leal Garcia, quando ingressei na segunda parte do
ensino fundamental no Colégio Municipal do Sana8. (Raquel
de Vargas Grativol).
Em 2015, através da Educação Física escolar. (Nilo Joshua).
Conheci através do meu professor de Ed. Física, Juan Leal. Primeiramente ele nos apresentou a teoria e depois nos ensinou durante as aulas práticas. (Victória Régia Gomes Monteiro).

Em relação à segunda pergunta, obtivemos as seguintes falas:
Geralmente, o cenário esportivo que se encontra nas escolas são os
mesmos que há muito tempo: meninas de um lado e meninos de outro. Ou seja, a exclusão sexista sempre se fazendo presente. O que nos
leva a primeira e na minha opinião, a diferença mais nítida entre o
corfebol e os outros esportes que é a igualdade entre os sexos! Segundo,
não se pode andar com a bola na mão, a não ser que ela seja recebida enquanto o atleta está correndo, e mesmo assim, só se pode dar
8 As respostas dos entrevistados foram escritas em itálico para diferenciá-las das citações
teóricas e a transcrição respeitou a grafia original.
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dois passos, então o mesmo, depois do movimento realizado, terá que
passar a bola ou arremessá-la para o jogo continuar promovendo
a interação entre os jogadores e evitando o que nós popularmente
chamamos de “fominha”, fazendo com que o jogo fique bem mais
divertido para todos. (Raquel de Vargas Grativol).
Homens e mulheres tem (sic) o mesmo valor dentro do esporte; o
valor do jogo coletivo, não tem fominha, você tem que passar a
bola; o respeito entre os atletas. (Nilo Joshua).
O Corfebol é um esporte coletivo e além disso ele é muito mais
inclusivo. Não se trata somente de vencer a qualquer custo, valores
como companheirismo e respeito fazem parte de sua estrutura. Ser
menina nunca facilitou meu engajamento na vida dos esportes e
até o Juan chegar com o corfebol nunca tinha me ocorrido que
eu poderia participar de um campeonato onde garotas e garotos
apresentassem o mesmo valor. Dentro de quadra somos avaliados
pelas nossas habilidades quanto jogadores e não pelo nosso gênero.
Não importa se a pessoa é alta, baixa, gordinha ou magra, o corfebol abraça e incentiva qualquer um a se tornar um jogador e um
indivíduo melhor. (Victória Régia Gomes Monteiro).

No que diz respeito à terceira pergunta, as seguintes declarações foram proferidas:
Pode-se dizer que em todos. Ele não só confirmou minha visão
do esporte enquanto mulher, que é a de que todos os atletas sendo homens ou mulheres, devem ter os mesmos direitos, deveres,
oportunidades etc., como abriu portas para o mundo do conhecimento, apresentando-me à (sic) novas culturas, línguas, novos
países, amigos, valores e um infinito de coisas para conhecermos
e respeitarmos. (Raquel de Vargas Grativol).
Inclusão social, pois foi onde fiz vários amigos até mesmo de outros países; mudou também no sentido de conhecer novos lugares,
porque onde eu moro a realidade é outra, então nunca passou
pela minha cabeça a possibilidade de sair do país, e o corfebol
me permitiu conhecer 3 países. (Nilo Joshua).
Além de me sentir parte de um projeto onde meu valor realmente era reconhecido, meu convívio social melhorou, consegui fazer
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mais amigos (amigos para levar no peito). Atualmente, já fui a 3
países, quando eu nunca nem sonhava em sair da minha cidade,
o Projeto Corfebol me mostrou uma outra visão de mundo. A cada
campeonato, tenho certeza de que aprendi ensinamentos que vou
levar para a vida toda, ganhei uma nova família com o corfebol,
me senti parte de algo maior. (Victória Régia Gomes Monteiro).

Ao iniciar uma primeira leitura das respostas acima, é possível constatar que o corfebol se trata de uma prática emancipatória tecida no Colégio Municipal do Sana, que influência na visão que xs jovens teceram
sobre a importância das mulheres no esporte e no coletivo. Também não
podemos deixar de destacar que as jovens entrevistadas se sentiram mais
empoderadas9 com sua participação nessa modalidade mista de esporte.

Últimas considerações
Apesar dos esforços dessa comunidade escolar na luta para imprimir uma marca significativa de mudança social, ao incentivar algumas
práticas de Educação Física escolar que possibilitem atividades mistas
esportivas, sabemos que os valores patriarcais fazem parte da cultura
na qual estamos inseridos e reverberam um quadro de desigualdades.
O Projeto Corfebol na Escola é o início de uma tentativa de superação
dessa lógica prevalecente, mesmo com um longo caminho a percorrer, e
indica a viabilidade de transmutação desse cenário de exclusão e desequilíbrio social, ratificada pelos depoimentos dxs alunxs. Vimos a urgente
necessidade de expansão, dentro do sistema educacional, de atividades
com a mesma natureza e objetivos do corfebol, já que este se consolida
como uma atividade curricular transversal e emancipatória (OLIVEIRA,
9 Segundo Sepulveda e Sepulveda (2019) a palavra empoderamento é uma tradução do
termo em inglês “empowerment”. Na década de 70, começou a ser usado pelos grupos de
mulheres, e significa o processo pelo qual as mulheres ganham poder interior para expressar e defender seus direitos, ampliar sua autoconfiança, fortalecer sua própria identidade,
melhorar sua autoestima e, sobretudo, exercer controle sobre suas relações pessoais e sociais. Para as feministas, o empoderamento compreende a alteração radical dos processos e
estruturas que reduzem a posição de subordinada das mulheres como gênero. As mulheres
tornam-se empoderadas através da tomada de decisões coletivas e de mudanças individuais (Ana Alice Costa (2000) – Gênero, poder e empoderamento das mulheres).
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2003) que vem, gradativamente, influenciando as tessituras identitárias
dxs alunxs que praticam o esporte no Colégio Municipal do Sana.
As pistas, indícios e sinais (GINZBURG, 1989) da transformação propiciada são revelados nos discursos de seus praticantes, que expressam, nitidamente, reconhecer os processos de inclusão/exclusão ainda ocorridos nos
espaços escolares. Tais concepções, uma vez adquiridas, estendem-se para outros campos de relações. Ou seja, se hoje esses alunxs compreendem as desigualdades em um jogo de quadra, também serão capazes de reconhecer e lutar
contra elas em outros espaços sociais nos quais atuam e atuarão. E, se, num
futuro, outra pandemia nos tome a reboque, as gerações formadas por uma
nova concepção de sociedade estarão mais preparadas para o enfrentamento
das injustiças de gênero, classe e raça, a partir de um regime de solidariedade.
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A Prática Musical Coletiva como
Movimento Social: como lições da
pandemia nas periferias urbanas
da Baixada Fluminense
João Carlos da Silva1

Resumo: O presente artigo aborda reflexos da pandemia do novo coronavírus sobre as atividades musicais em prática de conjunto, abarcando grupos
que praticam o fazer coletivo em ambientes formais e não-formais, destacando malefícios e benefícios obtidos por musicistas que trabalham de forma colaborativa em diversos espaços comunitários, principalmente em áreas
de periferias urbanas da Baixada Fluminense, cuja população basicamente é
formada por pardos e negros, descendentes dos que vivenciaram o período
pós-escravagista. Pretende-se aprofundar a relevância musical que incentiva
a profissionalização e a ascensão social, destacando essa atividade como um
movimento social atrelado a desafios no qual seus participantes se integram
em busca da performance do grupo. Busca-se investigar os efeitos do problema do retorno às aulas presenciais em nossas escolas, até porque não há ainda como medir o já incalculável custo/prejuízo que a paralisação um tanto
abrupta trouxe ao sistema educacional durante a drástica pandemia.
Palavras chave: atividade coletiva; segregação social; pandemia, música.

Introdução
Este artigo busca destacar o papel da música como instrumento de
interação social e profissionalização, assim como sua influência cultural
no imenso campesinato negro que são as comunidades no entorno das
1 Mestrando do Programa de Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas
da UERJ/FEBF, sob orientação de Dr. Nielson Rosa Bezerra. E-mail: jcmaestro2008@
yahoo.com.br.
199

A Prática Musical Coletiva como Movimento Social

fluminenses – as chamadas cidades-dormitório, ou, mais explicitamente:
bairros-soneca2–, em cujas periferias urbanas, pobres e negras, a pandemia
da COVID-19 trouxe maior impacto para a segregação social previamente existente. Como musicistas, artistas têm sobrevivido em coletividade,
revelando novas ações e novos atores sociais que residem em áreas de
extrema pobreza e utilizam a música instrumental ou o coral como um
movimento de resistência e ascensão social.
Em nosso percurso profissional, enfatiza-se a Baixada Fluminense,
o colonial e histórico Recôncavo da Guanabara e suas atuais periferias
urbanas, produzindo sujeitos atores musicais que sentem e sofrem artisticamente em sua própria veia musical no atual contexto pandêmico, dando destaque aos afrodescendentes artísticos nessa região cultural.
Muitas preocupações surgem e a cada momento crescem com relação
ao estudante das camadas populares e carentes desprovido de recursos.
O retorno das atividades escolares deixariam uma dúvida no ar: ele será
igualitário em todas as faixas sociais?
Andreas Schleicher (apud LOPES, 2020, p. 2), declara: “A crise
amplifica a necessidade de estarmos conectados. Essa mudança deve
partir da própria comunidade educativa”. E Schleicher enfatiza: “e para
agravar a situação, não há, em nosso país, uma política eficiente de saúde
pública no combate ao coronavírus, pois que cada estado é uma ilha no
combate à pandemia.”

A música na pandemia: como (re)existir?
A música é um movimento constante, que, através do ritmo em
polifonia de vozes instrumentais, se estrutura num movimento social envolvendo pessoas que se exprimem no plural, mas é realmente uma ação
mutualística no singular. Sua prática coletiva em conjuntos musicais parte
da orientação do regente, que, de forma positiva e atraente, motiva cada
componente como educador num contexto de interação, desenvolvendo
2 Cidades pertencentes à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, distantes da capital
em média 30 a 40 km, para as quais os trabalhadores se deslocam diariamente para trabalharem. São áreas com uma população basicamente pobre e de origem negra, e que
apresentam péssimas condições de saneamento e de recursos públicos.
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eficiência humana e cultivando a paixão pela música, via comprometimento e agregação humana, legitimando um novo “processo de mobilização
[...] numa movimentação concatenada, solidária [...] ancorando-se em
emoções coletivas”, na visão de Alonso (2009, p. 50).
Essa arte musical retrata, sabidamente, uma das paixões inerentes a
homens e mulheres, mesmo em diferentes classes sociais. A música tornase, além de entretenimento, uma estrada de profissionalismo. É evidente e
necessário que se destaque a participação de uma enorme parcela de músicos negros estudantes em diversas instituições escolares (formais ou não
formais) e religiosas, locais estes onde aprenderam e praticam música. Destacamos Nova Iguaçu, nosso espaço de atuação educacional e profissional.
Grupos musicais (instrumentais ou vocais) são movimentos de integração, nos quais não deveriam ou poderiam ocorrer discriminações de
sexo, raça ou religião. São também considerados um espaço de construção social, em que atores se protagonizam, em busca de uma performance
numa democracia solidária, na qual a cooperação justifica a ação coletiva,
tornando-se, consequentemente, um trabalho em grupo. Daí sua força
como movimento em mobilização.
Essa concepção reforça que formamos e fazemos parte de inúmeros
coletivos populares sociais em nossas periferias urbanas, assim como são as
atividades musicais, pois os componentes atuam em prol de uma coletividade, mostrando-se como “sujeitos pedagógicos” no campo da educação
social, como destaca Arroyo (2012, p. 30): “Há um dado novo nas tramas
entre movimentos sociais e educação: [e] a presença [dos] seus filhos nas
escolas [...] [é uma] presença tensa, incômoda, que interroga à docência, os
currículos, as didáticas e até a organização e a estrutura tão rígida e reprovadora de nosso sistema escolar”.
Os movimentos sociais representam ações coletivas mantidas em
forma de grupos organizados que visam lutar por alguma causa social, normalmente representando vozes de excluídos em seus espaços de direitos na
convivência democrática e pela coesão comunitária pela mudança social.
Pelo fato de o mundo passar por mudanças, as lutas por direitos são constantes nas pautas de cada movimento social, visando a inclusão de pessoas
excluídas e unindo-as num amplo conjunto de coletividade.
A pandemia do coronavírus propagou-se em todo o mundo e se
estabeleceu; entretanto, enquanto educadores, o que podemos fazer ou o
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que poderá ser feito para que a educação não se afunde cada vez mais, num
“abismo social que existe no mundo [visto que] a situação social dos alunos é também de suma importância e precisa ser levada em consideração”
(LOPES, 2020, p. 2)? Afinal, uma aprendizagem deve ser uma poderosa
arma de experiência comunitária, em função da interação ocorrida entre
professores e alunos, tornando-se essencialmente social e educativa quando
assim realizada coletivamente.
Uma visão ampla das dinâmicas sociais existentes nos mais variados
movimentos sociais implica a construção de identidades e cria novos sentidos de vida bastante pertinentes, cujos programas estabelecem um “processo
não monódico onde ocorrem as identificações [...] movimentos identitários
que lutam por direitos sociais”, segundo Mutzenberg (2011, p. 128).
E Arroyo (2012, p. 32) nos conscientiza dos direitos não apenas por
sermos brancos ou negros, ricos ou pobres, elite ou periferia, mas com a
consciência de que vivemos num país miscigenado em sua grande maioria.
Aqui, esse pesquisador se coloca também como “professor, negro; um homem professor negro”, *num adorno literário como grifo nosso*.
Dessa forma, todo e qualquer movimento social tem que ser visto
como projeto articulador de ações comunitárias. Assim, deve-se examinar
a situação da atual pandemia da COVID-19 no que tange à educação
escolar, sem adornos e pretextos políticos, embasando-se coerentemente
quanto ao que e como fazer quando se trata de uma educação básica, e, em
especial, a infantil. Podemos então destacar que os coletivos sociais vistos
como um fato popular “nos cutucam” e ainda nos fazem repensar como
somos “uma ponte entre o irracional para o racional”.
As mobilizações decorrentes dos diferentes canais governamentais
devem convergir em contribuições que resolvam os conflitos existentes e
ser vistas como um fenômeno coletivo, que afetará diretamente (e já está
afetando) determinadas áreas sociais ligadas à cultura e à educação artística, desenvolvidas em espaços alternativos ou não formais, atingidos em
cheio pelo coronavírus. Dessa forma, segundo Mutzenberg (2011, p. 134),
vivemos uma “multiplicidade de manifestações (ações coletivas) [...] destacando-se os jovens em seus movimentos culturais de cunho temáticos”,
como a música o é.
Defendemos que um movimento social deva exigir um envolvimento pessoal, imergindo na vida cotidiana, e que tenha como alvo a plena
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redefinição de uma ação comunitária em que a população lute contra o
injusto sistema de segregação e discriminação social. No momento atual,
sentimo-nos também de certa forma segregados pelas condições sociais e
políticas que aprisionam pessoas dentro das casas, longe das escolas, onde
o vírus do isolamento social eclode, visando incluir mais e mais pessoas já
consideradas excluídas de uma convivência comunitária, gente de todas
raças, tribos e nações. Nós, afrodescendentes invisibilizados e fragilizados,
como moradores de periferias urbanas, podemos responder à indagação de
Inocêncio (2016, p. 14): “Onde poderiam estar os negros do Brasil”?
Ultimamente, surgem constantemente diversos movimentos sociais envolvidos com o coronavírus, mas que precisam ser flexibilizados
diante de inúmeros fatores educacionais, como escolas em ambientes
formais, as de ambientes não formais – e aqui encaixam-se as atividades
musicais relacionadas à voz e instrumentos –, tanto no ensino individual
quanto em atividades coletivas, nas quais as desigualdades sociais são
bastante observadas por este pesquisador, visto que trabalho com musicistas pertencentes a classes sociais menos favorecidas. São pessoas pobres,
negras e moradoras de históricos bolsões de pobreza na Baixada Fluminense,
cujos domicílios não oferecem básicas condições de higiene, o que corrobora o prejuízo do desenvolvimento cultural do indivíduo. Isso sem
deixar de enfatizar o hercúleo trabalho dos profissionais de saúde e de
nós, gestores-sujeitos escolares.
Na Baixada Fluminense, há inúmeros “suis” (SANTOS, 2020), vivenciando a metáfora da injustiça e discriminação social-racial, em cidades-dormitório onde ocorre, historicamente, uma enorme concentração
de extrema desigualdade social. São locais onde se padece de intensa vulnerabilidade e o sofrimento humano é explorado, aumentado por forças
políticas e capitalistas sem que existam perspectivas de melhores e positivas mudanças.
Conforme Marinho e Martinez (2013, p. 8), Nova Iguaçu está situada na área centro-oeste do Estado do Rio de Janeiro. O estado está
dividido em oito subrregiões, dentre as quais está a Região Metropolitana
ou Grande Rio, à qual pertence Nova Iguaçu, além de onze outros municípios que formam a Baixada Fluminense. Nesses locais, a população vive
predominantemente de forma segregada, em imensa desigualdade social e
econômica, sofrendo uma subalternização social. Essa região é geográfica e
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historicamente composta por terras abaixo do nível do mar – em pântanos
ou flumens relacionado à sua hidrografia –, mas há, nessa geografia, também uma metáfora pejorativa: a região é vista como “rebaixada, abaixada”,
em nível social inferior.
Salienta-se, portanto, que qualquer pandemia transforma os invisíveis em mais invisíveis ainda. Uma situação como a atual aumenta a injustiça, reforçando a discriminação, a exclusão social e o sofrimento constante
e imerecido. Portanto, nesse contexto, a música enquanto arte coletiva tem
por tônica ser uma forma de “agregação social com natureza permanente”,
conforme ratificação de Melucci (1989, p. 50).
O avanço da pandemia torna necessária a continuidade de escolas
fechadas, mas até quando? E como se pode retomar um ensaio, show ou
apresentação de um coral que, ao produzir seus sons vocais, emitem simultaneamente elementos salivares? O que fazer para que uma orquestra de
sopros, uma banda de rock, fanfarra ou banda de música toque sem inspirar/expirar e tocar seus instrumentos de sopro através de uma máscara?
Lopes (2020, p. 13) nos oferece uma alternativa que poderia conter
o avanço da pandemia atual, já que não podem ocorrer reuniões pedagógicas e possíveis “mudanças na forma de ensinar”, como também ocorre
nos ensaios e demais atividades artístico-musicais, já que, via de regra, tais
medidas são extremamente variáveis. E a questão cultural sobreviverá à
COVID-19? E quanto aos docentes, sua formação pedagógica estará revestida sob as modernas tecnologias da informação?
Quando se montam lives e mais lives e outras formas para mudanças
na forma de ensinar, mantendo os componentes de um grupo musical
espalhados, comete-se a rigor um novo isolamento metafórico, gerando,
automaticamente, uma segregação musical, já que não há condições de se
trabalhar juntos, cantar um ao lado do outro, tocar na mesma estante, estar
juntinho lendo na mesma partitura e fazendo parte do mesmo naipe3.
No atual contexto, o líder, orientador, maestro, não pode, nem deve
se acomodar à cela musical, deixando de lado o ponto primordial da música enquanto atividade coletiva: o fazer música juntos. Logo, precisamos
refazer e adequar uma nova aplicabilidade pedagógica musical, levando
3 Grupo de musicistas tocando instrumentos musicais da mesma família e mesma classificação, ou grupo de vozes corais da mesma extensão vocal.
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em consideração que a dinâmica do nosso trabalho musical coletivo tem
suas necessidades e peculiaridades específicas voltadas para o ouvir, o tocar,
o cantar num mesmo ritmo e de forma harmonicamente solidária, assim
como no período pós-pandemia em relação ao retorno escolar em todos os
níveis da educação brasileira. E como será essa volta?
Vendo a música como uma ação afirmativa de justiça social, que
quebra diversidades raciais e religiosas, trabalhando em busca de uma equidade harmônica e oferecendo “oportunidade de mobilidade” como sujeitos e instrumentos de paz; e a partir do contexto no qual a COVID-19 se
espalha e se propaga, a preocupação da comunidade escolar é a luta pelo
bem de todos e alicerce fundamental de toda e qualquer doutrina social,
segundo nos revela Inocêncio (2016, p. 18).
Consequentemente, a música, sendo um movimento social em
contínuo processo de consolidação em ações culturais, traz benefícios relacionados à própria participação dos musicistas inseridos nos inúmeros
espaços democráticos, contextualizando a vivência musical coletiva. Essa
prática está ligada ao aspecto motivacional, fato que confirma o valor do
comunitário em total cordialidade entre seus membros, configurando um
ambiente de ações ancoradas em Alonso (2009, p. 55) quando enfatiza que
toda ação coordenada depende do fator solidário.
Ao buscar, portanto, a visibilidade profissional, esses atores fornecem energia para a solidariedade familiar, musical e educacional, já que
a atuação musical em quaisquer dessas comunidades visa uma formação
envolvente e de alicerce que sirva de base social. Certamente, surgem e
surgirão pontos positivos através do entusiasmo, amizade e motivação social, sentimentos estes gerados pelo próprio trabalho coletivo, que oferece
a cada componente um grau de pertencimento, facilitando-lhes o aprendizado, sem a competição “perniciosa”, já que fazer música em grupo proporciona o descobrir novos horizontes num leque profissional, seguindo
Melucci (1989, p. 62).
Identificamos historicamente a relevância das ações organizacionais
coletivas em prol do mutualismo no Brasil desde o período escravagista,
com relação às irmandades religiosas que procediam abrindo aos negros
possibilidades de organização durante o regime do cativeiro. Agora, com
mais abrangências dando margens a mais liberdade, tais sociedades tinham
o intuito de fortalecer nos negros “noções de raça, liberdade e cidadania”,
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sendo esses sujeitos “libertos ou homens de cor” dentro de diferentes
agremiações beneficentes. Desde nosso período colonial, mesmo dentro
da escravidão africana, já as associações antiescravagistas “labutavam por
construir espaços autônomos de sociabilidade política, cultura e lazer,
mantendo a preocupação com o progresso moral, intelectual, cultural e
social do negro” (DOMINGUES, 2018, p. 119).
Como poderemos, então, como educadores e musicistas, contribuir
para a profissionalização dos negros estudantes de música na Baixada Fluminense, em função de uma pandemia não apenas corporal, mas social?
Como residente e participante ativo da vida cotidiana desse “SUL” no Recôncavo da Guanabara, posso dizer que temos barreiras diárias constantes,
enfrentando graus de dificuldades a serem ultrapassadas, quebradas, vencidas. Da mesma forma, até mesmo muitos quilombolas formavam suas comunidades, não apenas reivindicando seus direitos e espaços autônomos,
como procurando também “lutar por transformações em suas vidas”, ampliando seu campesinato um tanto itinerante em função de suas famílias
organizadas em defesa de seu território de sobrevivência (SCHWARCZ;
GOMES, 2018, p. 372).
Aguiar (2009, p.198) nos relembra que a escravidão africana no Brasil
durou três séculos, e, inclusive, o próprio processo da abolição em 1888 foi
um resultado de movimentos sociais estratégicos para a conquista da liberdade e pela preservação da cultura afro-brasileira. Organizaram-se também
sociedades como as comunidades quilombolas, tendo como característica
a vida em comum; tais coletivos, estruturados a partir do nós, produziam,
conscientemente, elementos de resistência como movimentos de lutas.
Somos moradores de periferias pobres e enegrecidas, e sofremos indiscriminadamente várias ações de violências sociais a partir de uma pandemia capitalista que continua ferindo, maltratando e ignorando o fundamental direito da cidadania humana (SANTOS, 2020). Somos expostos
a atividades que envolvem riscos, porém não nos negligenciamos, pois representamos e comungamos juntos dos mesmos bens sociais, trabalhando
por uma solidariedade social, cultural e educacional.
Portanto, na visão de Aguiar (2009, p. 220), os movimentos sociais
são vistos como verdadeiras “ações afirmativas na sociedade atual [em] que
pessoas de grupos sociais desfavorecidos [possam] competir igualmente pelas oportunidades positivas”. Na atividade musical durante a pandemia da
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COVID-19, conjuntos corais e instrumentais são relevantes como um movimento cultural, defendendo e seguindo medidas de prevenção, como também de promoção social, cujas iniciativas têm o papel de diminuir e eliminar
todas e quaisquer desigualdades de oportunidades de grupos desfavorecidos.
Com base numa ação social coletiva, a música também busca desconstruir, desmontar um enorme círculo cultural centrado na raça branca
europeia, visto que as relações sociais nas relações raciais tornam-se uma
dura busca ambiciosa, como a forte luta por uma educação formal, total e
integral, na qual sua presença inspire novos sujeitos a crescerem cultural e
artisticamente, inclusive pela perspectiva de os negros pouco se envolverem
em atividades dos diferentes movimentos sociais, que têm sido, ao longo
da vida, bastante limitadas.
A COVID-19 tem se transformado numa arma de renovação profissional, visto que alguns dos artistas músicos vêm se (re)inventando frente
a crise cultural trazida por ela. A partir do atual cenário de crises econômicas, financeiras, sanitárias e culturais, vêm surgindo novas atividades musicais, às vezes um tanto hilariantes, como os “instrumentistas de funerais”.
Daí, servimo-nos de Lopes (2020, p. 14), quando este enfatiza o
impacto que o presente mal causou, sobrevindo a todos sem quaisquer
distinções, e produzindo uma nova forma de viver cuja ativa participação
não inviabiliza atores, visto que a atividade musical coletiva é uma cultura
engajada e que tem o poder de refazer vidas, reescrevendo o mundo, ao
passo que “certamente é uma mudança sem volta”.
A música, portanto, tem esse poder de envolvimento através do
quais os componentes da banda de música buscam projetos de vida pelos quais, como Melucci (1989, p. 59) destaca, “eles lutam por projetos
simbólicos e culturais, por um significado e uma orientação diferentes
da ação social. Eles tentam mudar as vidas das pessoas, acreditam que a
gente pode mudar nossa vida cotidiana quando lutamos por mudanças
mais gerais na sociedade”.
A prática coletiva musical torna-se então um espaço social promotor
de integração, cuja afetividade auxilia no crescimento pessoal e de comunidade, valorizando um ambiente saudável e familiar, capaz de promover
interesses comunitários, através dos quais o musicista vê-se como parte de
um conjunto aglomerado de pessoas que, pelas circunstâncias de seu trabalho artístico, torna-se inviável e inevitável.
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Eis então a relevância do papel agregador nas atividades coletivas,
como as do trabalho, estudo, família, ritos sociais e religiosos; tudo nos
traz a música como elemento motivador e interativo. Alonso (2009,
p.71) define essas atividades coletivas como “constituição de solidariedades e de identidades coletivas [...] como representações compartilhadas”. Na visão de Mesquita (2019, p. 13) essas atividades tornam-se
pontos de importância ao se “buscar construir bases sólidas para a consolidação da justiça social”.
A escola é um dos maiores elementos igualadores sociais, na afirmação de Lopes (2020, p. 2), e será ela a responsável também por combater
a atual pandemia? A pandemia fez crescer um enorme abismo social entre
docentes, discentes e gestores, principalmente nos bolsões de miséria e pobreza extrema, detectadas nas regiões dos chamados por este pesquisador
bairros-miséria, e nos é imposto “aceitar o novo normal e nos adaptarmos
ao mesmo” (Ibid., p. 10).
Logo, estamos retratando-nos como membros de movimentos sociais que consideramos uma expressão de mútuos interesses compartilhados, em função de uma condição de classe: negro, pobre, morador de periferia urbana, cidadão da Baixada.
A escola precisa não apenas ser o esteio da sociedade, e sim dialogar,
discutir e planejar esse diálogo de construção social e esse alicerce. Ela não
pode ficar à mercê de nenhuma ação econômica, e sim educacional, já que
a aprendizagem é um forte instrumento social sistemático com interação
total pela construção da própria humanidade. Afinal, sem a presença da
educação, não haverá economia eficaz para o futuro dos países que vivem
hoje a pandemia sem a perspectiva da economia de amanhã, até porque “o
tempo não para e não volta” (LOPES, 2020, p. 15).
Em vista do exposto, a presença de movimentos sociais privados ou
públicos deve focar no objetivo de reparar discriminações que impedem
pessoas de agir como atores, artistas em seus territórios culturais, locais
estes de pertencimento, onde as oportunidades lhes direcionem à inserção
e à ascensão profissional, como salienta Inocêncio (2016, p. 40). Assim
como a escola sendo um importante movimento social, deve-se articular
efetivamente para que mudanças sejam articuladas e estimuladas ao cidadão em seus plenos direitos democráticos e em forma de reconhecimento
de seu valor como um ator cultural, educacional, artístico e musical.
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Dessa forma, a pandemia quebrou a rotina dos musicistas que aqui
e ali iam tocando e driblavam dificuldades pela falta de oportunidades,
aumentando ainda mais a desigualdade e a segregação, utilizando a música
como sua caixa de ferramentas quando mobilizada para orientar ações de
trabalho (ALONSO, 2009, p. 79).
São artistas em corpos precarizados pela desqualificação racial e marcados pela exclusão social por viverem na Baixada Fluminense, classificada
por Santos (2020, p. 15) como ‘SUL”, onde a marginalização social tornou-se um natural espaço geográfico, visto como metáfora do sofrimento
humano na vida de jovens pobres, pardos e negros, aumentando as já profundas desigualdades bastante visíveis entre aqueles marginalizados socialmente e que vivem em periferias urbanas.
A COVID-19, sendo uma crise sanitária pela qual passa todo o
universo, e que deveria ser passageira, está passando, mas com intenso
sofrimento para os moradores do grupo “SUL”. Ela, porém, veio para
ficar e, pelas bordas do prato, justifica muitos cortes de política social,
inclusive sócio-cultural-musical. As desigualdades, a discriminação e a
segregação naturalizaram-se e fizeram crescer o abismo social com relação
às oportunidades no mercado de trabalho. Nessa catastrófica situação,
encontram-se músicos, elementos vulneráveis, tentando sobreviver dentro de sua própria precariedade.

Considerações Finais
Encerremos o presente trabalho fugindo um pouco do tecnicismo,
fazendo-o como músico, em forma de acordes finais, ou, como cita Mesquita (2019, p. 127): “interrompendo a conversa”. Trazemos uma questão
bastante desafiadora quanto à música vocal/instrumental no Brasil, discutimos sobre as possíveis mudanças que poderiam ser propostas e promovidas, estas certamente tendo tudo a ver com a COVID-19 e evidenciando
“novos atores sociais num papel ativo em construção do significado de um
movimento” (MUTZENBERG, 2011, p. 138).
A música, sendo um fenômeno cultural, e desempenhando função de mobilização comunitária, assume dimensões sociais e produz um
forte cooperativismo solidário. A pandemia tornou-se voraz e verdadei209
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ra; portanto, um convite para uma reflexão sociocultural e de determinados caminhos pedagógicos e metodológicos, para que a sociedade
compreenda o futuro remoto que já estamos vivenciando e aquele que
iremos vivenciar no pós-pandemia, inserido normalmente na realidade
de todos nós educadores.
Com a COVID-19, muitos dos estudantes que se preparavam para
a carreira musical e que utilizavam seus talentos em festividades diversas,
inclusive tocando nos vagões de trem e metrô fluminenses, levando alegria
aos passageiros, viram suas carreiras em formação serem interrompidas de
forma abrupta, fato que levou muitos desses a perderem até mesmo seus
sonhos de carreira. Alguns já trabalham em ambientes um tanto quanto
melancólicos: tocando em funerais, apagando a tristeza de parentes e amigos! Eis então um novo empreendedorismo gerado pela “crise permanente”, na visão psicossocial de Santos (2020, p. 17). Uma crise deveria ser
passageira; entretanto, não o é, devido à força do capitalismo, que, aliás,
cortou inúmeras políticas públicas, tais como concessão do vale-transporte
e bolsas-auxílio, além da alimentação, devido ao fechamento dos estabelecimentos de ensino.
A fala de Lopes (2020, p. 27) ratifica tal preocupação, ao declarar
que é preciso “salvar a educação e tentar diminuir ao máximo a desigualdade social que a pandemia está causando” e a busca para solucionar tais
problemas urge e nos oferece então a seguinte indagação: como lidar com
esse complexo retorno às aulas? E quais seriam as prioridades administrativas para efetivar-se o retorno escolar? Bastaria simplesmente aceitar o
“novo normal” e se adaptar a ele, assim como tentar resolver tais questões
de forma longa e demorada? Afinal: “a pandemia é real, já faz parte da nossa nova realidade, e teremos que aceitar e nos adaptar a ela” (Ibid., p.17).
Nós, enquanto educadores, instrumentistas e maestros, somos sujeitos em busca da valorização dos nossos corpos de artistas. Cientes dessa
capacidade, e por questões de honra, nos adaptamos à canção “No Novo
Tempo”, e nos inserirmos necessariamente como agentes do bem comum,
mesmo com as dificuldades de buscar uma nova e esperançosa forma de sobreviver. Como movimento solidário, representamos diversas mobilizações
espontâneas pela arte e pela vida, configurando o papel da solidariedade
como a capacidade de agentes-atores de compartilhar essa nova identidade
coletiva para mudar vidas de outros, apesar dos perigos e castigos.
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No novo tempo, apesar dos castigos
Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos
Pra nos socorrer
No novo tempo, apesar dos perigos
Da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta
Pra sobreviver [...] . (LINS; MARTINS, 1984).

Vale ressaltar, então, que a educação deve sempre permitir que nós,
seres humanos, tenhamos condições de ser vistos como sujeitos e não como
objetos, e construirmo-nos como pessoa para transformar o mundo, estabelecendo com os outros relações de reciprocidade, agregação, confraria
e mutualismo, e fazendo parte da história – a história de cada um de nós
mesmos (FREIRE, 1996, p. 39).
A educação já estava a caminho de um abismo cultural. Agora, no
contexto da pandemia da COVID-19, seus passos tornam-se acelerados
com o desconforto da exclusão e com nossa docência aprisionada pela rapidez com que tivemos que nos adaptar às novas tecnologias educacionais,
que tentam substituir a sala de aula tradicional, formal, e que vêm afetando
o desenvolvimento educacional e relacionamento professor/aluno, embora
tais evidências fortifiquem o papel da sociabilização constante.
Tais ações têm ocorrido na Unidade Escolar na qual trabalho como
maestro de sua banda de música: a Escola Técnica Estadual João Luiz do
Nascimento, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Ali mesmo, com parcos recursos, vem ocorrendo o (re)aparelhamento técnico, adaptado à nova
realidade, com o objetivo de se criar condições favoráveis ao retorno escolar, alicerçado em adequações e medidas de enfrentamento a uma possível
desintegração da educação, objetivando não fazer crescer a desigualdade
social nas escolas, conforme enfatiza Lopes (2020, p. 23).
Aguiar (2009, p. 105) ainda declara que, neste momento em que
a COVID-19 afeta vidas, a música enquanto arte leva o artista, com seu
talento, a produzir e interpretar obras que retratam problemas e dores que
ele mesmo vivencia, e cujos percalços passam a exprimir artisticamente
dificuldades trazidas pela pandemia atual, visto que a arte tem o seu papel
em traduzir e infundir-se nos problemas da humanidade. A arte é forte o
suficiente para ser capaz de causar mudanças individuais e transformações
sociais potentes, para causar grandes abalos individuais e alterar os rumos
de vidas na História.
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Vê-se então que o papel da música é muito mais amplo que a sua própria simbologia, pois atinge aspectos mais abrangentes, como a identificação
individual com o grupo, gerando a inclusão social e a diversidade cultural,
já que esse aluno, vindo de seu grupo familiar, vem também com a função
de demonstrar seu potencial social e humano e se integrar a um novo grupo.
Em meio a essa solidariedade, ele desenvolve mais o seu psíquico e beneficia
a si e a outros pela prática musical coletiva, sem perder a oportunidade de
conquistar, através da música, um trajeto profissional, independente de suas
origens e posições sociais, valorizando seus sonhos e aspirações além dos estudos progressivos, até pelo motivo de que cada um de nós é uma canção,
temos o nosso próprio compasso e valemos por uma figura composta.
Como os movimentos sociais têm suas dinâmicas de fluxos populares, estes revelam histórias de vida e novos personagens, vítimas de preconceitos e de discriminação, sobrevivendo de maneira segregatória, já isolados
pelo vírus constantemente cotidiano. Dessa forma, a música de conjunto é
quebrada, pois não há harmonia sem melodia; não pode haver segregação
onde há coletividade; não haverá movimento musical sem atrelá-lo ao ritmo do compasso da própria vida.
Deixa-se no ar a última indagação: como agentes de movimentos sociais, o que estamos fazendo para que o fim da pandemia torne mais visível o
conceito de segregação social e para transformar o mundo através dos instrumentos que utilizamos, nele intervindo como sujeitos de socialização?
Concluo com um sábio provérbio africano, que nos ensina: “se quisermos ir rapidamente, que o façamos sozinhos; mas se pretendemos ir longe,
que o façamos em grupo”. E, em música, as coisas funcionam dessa forma.
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Resumo: Este artigo versa sobre a proposta de atividade da disciplina
Educação e Movimentos Sociais, sob a coordenação das Professoras Dra.
Maria Tereza Goudard Tavares e Dra. Rosa Malena de Araújo Carvalho,
do Programa de Pós-Graduação em Educação – Processos Formativos
e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ/FFP, e é resultante de
reflexões, apreensões e leituras críticas do curso, das sínteses, das conversas virtuais, bem como dos estudos realizados no percurso do processo
formativo e a pesquisa de mestrado em desenvolvimento. Nessa perspectiva, os subsídios, no sentido de ampliar a compreensão, são advindos,
em linhas gerais, da temática que se refere à institucionalização no Brasil,
capitalismo pré e pós-pandemia e as ações dos Movimentos Sociais, que
vêm dando a dimensão das lutas que permeiam essa questão no País. Para
esse cenário, um arcabouço teórico, com as visões das doutrinas “Menorista”, “Da Situação Irregular” e “Da Proteção Integral”, com referenciais
das infâncias pobres e abandonadas, é utilizado como pano de fundo em
discursos políticos. No entanto, apresentar a realidade brasileira imposta,
relacionada, nesse caso, à política de assistência, que permeia gerações,
vai significar uma política assistencialista de abrigamento. Portanto, de
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Pedagogia social para o século XX – V. 2). E-mail: jacym34@gmail.com.
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1550 a 2020, as lutas, as contribuições dos Movimentos Sociais, imbricadas às ações assertivas, possibilitam a percepção de mudança na visão sobre
a questão do abrigamento da infância pobre, que é secular. Além disso, trazer para o diálogo os três unicórnios de Boaventura de Souza Santos dará a
dimensão de uma sociedade capitalista assolada por uma pandemia e, dessa
forma, revelar desigualdades sociais, dentro e fora do Acolhimento Institucional. Para finalizar, compreende-se que preceitos de inclusão e justiça
social nas instituições, quando descolados de uma formação condizente à
prática, que é premente, não produzirão avanços efetivos.
Palavras-chave: institucionalização; pandemia; educação permanente.

Palavras introdutórias
O presente artigo tem lastros na produção de Alberto Melucci, Um
objetivo para os Movimentos Sociais?, que é uma versão reduzida do texto
apresentado no Sixth Coloquium of EGOS (European Group For Organizacional Studies), no qual o autor apresenta uma reavaliação da contribuição teórica dos anos 1970 em referência aos Movimentos Sociais.
Dessa forma, busca-se a compreensão do importante papel do Movimento Nacional de Meninos e Meninos de Rua de Brasília (MNMMR2),
um ator com papel de grande destaque no cenário constituinte (Constituição Cidadã), fundamentalmente, para a construção do artigo 227.
2 MNMMR de Brasília – É uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1985,
autônoma, composta por educadores, ativistas e colaboradores voluntários. Está estruturado em 24 estados brasileiros, e sua organização ocorre através de Conselhos e Comissões
Locais, divididos em Conselho Nacional, Coordenação Nacional, Comissão Estadual,
Conselho Fiscal, Comissão Local e Núcleos de Base. O MNMMR é uma organização
que luta pelos direitos de crianças e adolescentes das camadas populares, com o propósito
de transformá-los em sujeitos políticos e agentes da defesa de seus próprios direitos e da
cidadania. Seu princípio fundamental de atuação é considerar crianças e adolescentes
como seres humanos em condição peculiar de desenvolvimento, cidadãos, sujeitos de
direitos legítimos, que devem participar das decisões sobre suas vidas, de sua comunidade
e da sociedade em geral. E sua principal linha de ação é informar e organizar meninos e
meninas em situação de rua para o debate sobre a condição social de excluídos, que propiciará a aquisição de conhecimento e a consciência dos direitos e dos serviços públicos
disponíveis, bem como capacitará a elaboração de soluções para suas vidas.
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Ademais, é importante trazer para o diálogo a obra de Boaventura
de Souza Santos, A cruel pedagogia do vírus, pelo fato de permear toda a
produção imbricada ao capitalismo que, nessa pandemia, se fortalece e vai
escancarar as desigualdades sociais presentes mundialmente, tanto no seu
sistema, quanto nos subsistemas (Educação e Social).
A partir desses pressupostos, apreendemos que as lutas dos Movimentos Sociais sempre tiveram como pano de fundo os Direitos Humanos, que subverte a lógica capitalista, de uma sociedade reificada, produtora de desigualdades sociais e tessituras sociais pauperizadas, e faz com
que, nesse cenário, se travem lutas constantes para assegurar direitos civis
e sociais que, mesmo garantidos por lei, são ainda desrespeitados pelo
Estado capitalista.
Nesse contexto, infere-se que a realidade da institucionalização no
país vai perpassar a questão dos Movimentos Sociais, bem como conceitos
de um capitalismo que, ao produzir tantas desigualdades sociais, corrobora para o não esvaziamento dos abrigos que oferecem o Acolhimento
Institucional – uma vez que sua engrenagem trabalha em processo inverso
aos princípios de dignidade humana, justiça e igualdade social, e, assim,
distancia-se da premissa de brevidade preconizada pela lei 8.069/90, que
trata do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nesse quadro, é importante a contribuição da obra Departamento
Nacional da Criança e os mecanismos de assistência e educação dirigidos à
infância abandonada (1940-1945), do autor Cláudio Amaral Overné.
Esse texto tem por objetivo imbricar a questão da institucionalização
no Brasil à pesquisa de mestrado, em processo de elaboração, que trata
da temática Educação Permanente na Assistência Social, buscando, por
meio dessa produção textual, desvelar a questão, tão latente no País, da
contradição entre discurso e prática no que tange à questão de crianças
que pertencem a uma tessitura social pauperizada e, sobretudo, institucionalizada.
Além disso, pretendemos, aqui, compreender como se dá a formação de Educadores Sociais que desenvolvem atividades pedagógicas sociais
nessas instituições, perspectivando inclusão e justiça social, ao assegurar
autonomia e protagonismo desses sujeitos de direitos, ideia que naturaliza
a produção das desigualdades.
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Pandemia: capitalismo como pano de fundo
Iniciamos este artigo com as contribuições de Santos (2020), com
destaque para as reflexões dos capítulos 1 e 2, que abordam as questões de
funcionamento das instituições em situações excepcionais de crise. Propõese, nessa perspectiva, reflexões acerca dos conhecimentos que irão decorrer
dessa pandemia de coronavírus, bem como a intencionalidade através do
capital dos mercados norte-americano e chinês.
O autor traz elementos atravessados pelo capitalismo, que nortearão a realidade vivida em tempos de pandemia, mas que também são percebidos em nossa realidade mesmo antes do período que data do processo de colonização. Ao lançarmos o olhar que ratifica problemas vividos
àquela época, convidamos à compreensão da acentuação dos problemas
sociais na atualidade.
Por isso, a pandemia vem apenas agravar uma situação de
crise a que a população mundial tem vindo a ser sujeita. Daí
a sua específica periculosidade. Em muitos países, os serviços públicos de saúde estavam mais bem preparados para enfrentar a pandemia há dez ou vinte anos do que estão hoje.
(SANTOS, 2020, p. 6).

Assim, o autor (2020, p. 10) traz questões referentes ao trato nos discursos políticos e ideológicos e a grande distância perpassada no cotidiano
de uma população, afirmando que “em particular, a política, que devia ser
a mediadora entre as ideologias e as necessidades e aspirações dos cidadãos,
tem vindo a demitir-se dessa função”.
Nesse cenário pandêmico, são visíveis as novas relações de mercado
que emergem nessa perspectiva, o que nos permite compreender o modo e
avaliar determinantes para o futuro da civilização em que vivemos. Dessa
forma, compara-se o mercado ao vírus, no sentido de ser insidioso e imprevisível em suas mutações, e a deus, resumido como uno e múltiplo.
Tais comparações são extremamente pertinentes, pois o comportamento e as ações de mercado apontam para essas direções. Então, diz-se
que o deus, o vírus e o mercado são as formulações do último reino, o mais
invisível e imprevisível, no qual a invisibilidade é menos rarefeita, mas é
produzida por luzes intensas que projetam sombras densas sobre esse reino.
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Assim, ratifica-se a ferocidade capitalista, do reino das mediações
entre o humano e o não humano. Para tanto, a partir dessa retórica, o autor (2020, p. 12) vai destacar os três unicórnios que permeiam a sociedade
desde o século XVII: capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Esses
seriam os principais modos de dominação, cuja invisibilidade “decorre de
um sentido comum inculcado nos seres humanos pela educação e pela
doutrinação permanentes”.
Desse modo, Santos vai definindo, a partir de afirmações, a construção dessa lógica. Para o capitalismo, vai afirmar que: “todos os seres
humanos são iguais” (SANTOS, 2020, p. 12). No que diz respeito ao colonialismo e patriarcado, vai afirmar que: “mas, como há diferenças naturais
entre eles, a igualdade entre inferiores não pode coincidir com a igualdade
entre os superiores.”
Para finalizar, segundo Santos (Ibid.), as definições conceituais são:
Hoje em dia, o capitalismo consegue a sua maior vitalidade
no seio do seu maior inimigo de sempre, o comunismo,
num país que em breve será a primeira economia do mundo, a China.
Por sua vez, o colonialismo dissimulou o seu desaparecimento
com as independências das colónias europeias, mas, de facto,
continuou metamorfoseado de neocolonialismo, imperialismo, dependência, racismo etc.
Finalmente, o patriarcado induz a ideia de estar moribundo ou enfraquecido em virtude das vitórias significativas dos
movimentos feministas nas últimas décadas, mas, de facto, a
violência doméstica, a discriminação sexista e o feminicídio
não cessam de aumentar. A segunda astúcia consiste em capitalismo, colonialismo e patriarcado surgirem como entidades
separadas que nada têm que ver umas com as outras.

Portanto, ao explanar o contexto histórico, importa compreender o
pano de fundo que compõe essa tessitura desde a colonização. O capitalismo, interesses e desinteresses de uma classe dominante ou do Estado concentrador, perpassam essa lógica que produz tantas injustiças sociais, e que,
num cenário pandêmico, só revelou e agravou as desigualdades sociais,
promovendo, de fato, o distanciamento entre discurso e prática, ratificados
nas intenções, como veremos a seguir.
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Institucionalização no Brasil: discurso distante
da prática
Abandonadas, descartadas, rejeitadas e jogadas fora: mais de
150 milhões de crianças em situação de rua em todo mundo
sofrem grandes privações e violações de direitos, com pouca ou nenhuma consideração dada ao seu maior interesse.
(ONU BRASIL, 2015).

A citação da Organização das Nações Unidas Brasil (Direitos Humanos) revela um quantitativo de 150 milhões de crianças em situação de rua
no mundo, o que vai lastrear as preocupações de Overné (2018), quando
situa a pesquisa em um momento vivido no país no qual as (des)preocupações com a infância tornavam-se pano de fundo de políticos ardilosos e
descompromissados com a causa da criança e do adolescente de tessituras
sociais pauperizadas; muitas, portanto, abandonadas, tendo como “solução”, na maioria dos casos, a institucionalização precípua, e não como fim
de um processo.
Ao longo dos anos, a questão da institucionalização no Brasil é algo
recorrente. Percebe-se nessa trajetória, além de avanços, muitos retrocessos
bem demarcados. Segundo Faleiros (2004, p. 2), “o cuidado com as crianças índias era realizado pelos padres jesuítas, os quais tinham por objetivo
batizá-las e incorporá-las ao trabalho”.
Nesse cenário, relatos do século XVI apontam que os portugueses
formularam um projeto de exploração das novas terras no sentido da aculturação dos habitantes que aqui se encontravam, ao chegarem no Brasil.
Nessa conjuntura, depararam-se com as nações indígenas que ocupavam
o território. Então, o pensamento passou a incluir a vinda de jesuítas para
catequizar os nativos e facilitar a colonização.
No entanto, diante da resistência dos índios à cultura europeia e à
formação cristã, os padres resolveram investir na educação e na catequese
das crianças indígenas, consideradas “almas menos duras”. Muitas dessas
crianças eram deliberadamente afastadas de suas tribos. Assim, entre 1550
e 1553, foram criadas as casas de Muchachos – “plataforma dos abrigos e
internatos educacionais que perduraram por séculos” (Almeida, 2015) –,
custeadas pela coroa portuguesa.
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O objetivo precípuo dessas casas era abrigar os curumins, ou “meninos da terra”, e se constituíam, alinhadas ao projeto colonial português,
“um posto avançado de transmissão e imposição dos valores do invasor
aos invadidos (os gentios) no processo de colonização portuguesa” (SILVA
apud SPOSATI, 1988, p. 62).
A escalada de formas de institucionalizar vai se renovando, e percebe-se que é cíclica, pois, na prática social e política, havia a produção da
separação ou retirada dos filhos de suas próprias mães. Vale lembrar que
fatores que influenciaram essas separações perpassaram as relações sexuais
entre senhores e escravas ou índias, o que, de fato, era uma prática comum,
contudo, considerada imoral e ilegítima, visto que, a partir desses pressupostos, decorriam grande número de filhos ilegítimos, o que vai contrariar,
então, a moral do casamento.
Nesse contexto, infere-se que os filhos nascidos fora do casamento,
com raras exceções, eram fadados ao abandono, pois a pobreza também
era causa de abandono. Dessa forma, portanto, essa situação vai levar o vice-rei, em 1726, a propor duas medidas: coleta de esmolas na comunidade
para socorro às crianças e sua internação.
Nessa conjuntura, pode-se perceber que as políticas públicas eram
criadas para proteger o interesse da honra privada: para se esconder a ilegitimidade com teor assistencialista e religioso e, ao mesmo tempo, facilitar
o trabalho doméstico.
Então, surgem, no século XVIII, as primeiras instituições de proteção à criança abandonada, com a implantação das três primeiras rodas
de expostos em terras brasileiras em Salvador no ano de 1726, no Rio de
Janeiro em 1738, em Recife no ano de 1789, e em São Paulo em 1825,
com a gerência da Santa Casa de Misericórdia, onde percebia-se um misto
de espaço público e privado. É necessário também compreender que cabia
às câmaras municipais cuidar dos abandonados, e que elas podiam, para
isso, criar impostos.
Com a expulsão dos jesuítas do território brasileiro, a Santa Casa de
Misericórdia, através da Roda dos Expostos, passa a ter papel preponderante, especialmente diante do expressivo aumento do número de bebês abandonados nas ruas, muitas vezes comidos ou mortos por animais famintos.
Assim, essas instituições de caridade recebiam crianças e buscavam
evitar a morte certa dos enjeitados, a “Roda dos Expostos”:
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[...] recebia bebês rejeitados até o final dos anos 40. Feitos
de madeira, eram geralmente um cilindro oco que girava em
torno do seu próprio eixo e tinha uma portinha voltada para
rua. Sem ser identificada, a mãe deixava seu bebê e rodava o
cilindro 180 graus, o que fazia a porta ficar voltada para o
interior do prédio, onde alguém recolhia a criança rejeitada.
Em São Paulo, bastava a campainha soar no meio da noite
para as freiras da Santa Casa terem a certeza de que mais uma
criança acabava de ser rejeitada. (RIZZINI, 2011, p. 19).

A visibilidade da jornada de institucionalização no Brasil se fortalece através do Decreto nº 17.943 de 12 de outubro de 1927, que cria o
Código Mello Mattos, com a finalidade de consolidar as leis de assistência
e proteção a menores, além de criar o primeiro Juizado de Menores, que
levaria, então, o nome do primeiro juiz de menores, Cândido de Albuquerque de Mello Mattos.
Essa consolidação tem a sua origem em 1 de dezembro de 1926,
através do Decreto 5.083, que Instituía o Código de Menores, objetivando
institucionalizar crianças de tessituras sociais pauperizadas, sem, portanto,
trabalhar questões de autonomia ou familiar.
Nesse contexto, ao avançar com a historicidade da institucionalização no Brasil, a leitura do artigo intitulado O Departamento Nacional da
Criança e os mecanismos de assistência e educação dirigidos à infância abandonada (1940-1945), do autor Cláudio Amaral Overné, recortado exatamente em um quinquênio permeado de intenções, no qual o País respirava
ares de uma Ditadura Civil – o Governo Vargas, que, apesar de controverso, tinha como “bandeira o cuidado e a proteção à infância daquela época”
(OVERNÉ, 2018, p. 146).
Nesse cenário, o autor vai destacar, ainda, a Constituição vigente à
época, no sentido de situar fala e prática, já que a institucionalização de
crianças, ação recorrente no Brasil, por inúmeros motivos, vai opor-se à
constituição, pois não condiz com o que de fato era oferecido às crianças
pobres naquela conjuntura.
A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte do Estado, que tomará todas as
medidas destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas
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faculdades. O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta grave dos responsáveis
por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê
-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação
física e moral. Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar
o auxílio e proteção do Estado para a subsistência e educação
da sua prole. (BRASIL, 1937, n. p.).

O autor traz no bojo de sua pesquisa mecanismos da Assistência e
Educação acionados e implantados em ações direcionadas à infância através do Instituto de Educação e Saúde – Departamento Nacional da Criança, na qual aponta um denso período de discussões no âmbito das políticas
públicas Médicas, Jurídicas e Pedagógicas de proteção à infância.
O problema da infância abandonada era questão latente no
Brasil desde o final do século XIX, resultado do processo
acelerado de mudanças sociais em curso, como as alterações
das relações trabalhistas e das novas condições de vida no
ambiente urbano que crescia de maneira vertiginosa, corroborando para o aumento considerável de crianças nas cidades em situação de abandono, delinquentes, doentes, enfim,
deserdados da sorte. Esses aspectos relativos à infância brasileira implicaram na arregimentação de ações inicialmente
de caráter benemérito, por meio de instituições de caridade
privadas religiosas e não religiosas e processualmente foram
sendo encampadas pelo poder público e elevadas à questão
de ordem nacional, por meio da presença e da atuação do Estado, em especial na vigência do Estado Novo (1937-1945).
(OVERNÉ, 2018, p. 145).

Nesse sentido, o autor pontua o documento “Boletim Trimestral” como
documento institucional intitulado “Departamento Nacional da Criança:
Objetivos e Realizações”, o que traz, na realidade, indicadores de contradição
entre o que se defendia nos discursos e o que era operado pelo Governo.
É justamente esse o ponto que suscita a dúvida, e leva o autor a
pesquisar a temática, uma vez que o questionamento vai perpassar interrogações acerca da proteção e do cuidado destinados às crianças abandonadas, ideal defendido pelo Estado Novo (período pesquisado), conforme
discurso de Vargas feito na época:
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Nenhuma obra patriótica, intimamente ligada ao aperfeiçoamento da raça e ao progresso do país excede a esta, devendo
constituir por isso preocupação verdadeiramente nacional.
Os poderes políticos, aliados à iniciativa particular e guiados
pelo estudo atento e científico dos fatos, têm no amparo à
criança um problema de maior transcendência. (VARGAS,
1940, p. 359 apud OVERNÉ, 2018, p. 145).

Ainda segundo o autor, no que diz respeito às práticas, não se poderia garantir infâncias fortes, ou contribuir para o futuro glorioso do País,
pois, ao pontuar que “o princípio do século XX é tangenciado pela mudança paulatina dos preceitos caritativos e a introdução de um receituário
racional científico difusor do higienismo de feições eugênicas”(p. 146),
fatos vividos naquela época tornam-se fatores que, sem dúvida, infere-se
apontar como determinantes para modificar hábitos da assistência e da
educação na infância naquele contexto.
Nesse período, portanto, o governo nacionalista de Getúlio Vargas, no qual a infância tornou-se questão de defesa nacional, produziu
uma série de iniciativas legislativas e administrativas, com o objetivo de
superar os antigos problemas, além de propiciar maior proteção à infância, que até então era tratada em duas categorias distintas: o “menor” e a
criança. Como pontuado por Rizzini (1995, p. 262), “Vargas expressava
as grandes preocupações da elite da época com relação à assistência e à
infância, tais como a defesa da nacionalidade e a formação de uma raça
sadia de cidadãos úteis”.
Decerto que o autor, ao apontar contrapontos entre a fala e a prática, pretendia deixar clara a contradição entre o discurso que prega infâncias fortes e a prática, que vai sinalizar com institucionalização de
crianças abandonadas, sem perspectivas de fortalecimento de vínculos,
visto que o assistencialismo operava fortemente no que diz respeito ao
primeiro-damismo3, prática recorrente no cenário nacional, sobretudo no
panorama político brasileiro.
3 Primeiro-Damismo: corresponde à opção escancarada da desprofissionalização das políticas sociais. Historicamente, tem sido evidenciado que a chamada boa vontade é não
apenas insuficiente para intervir no conjunto de desigualdades de classe, gênero, raça,
entre outras, mas, sobretudo, um elemento estratégico no campo conservador dirigido ao
disciplinamento da força de trabalho e ao arrefecimento de sua rebeldia.
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Dentro de uma lógica de orientação higienista, com campanhas educativas, serviços médicos e assistência privada atendendo às necessidades de
hospitais e orfanatos, em 1941, cria-se o Serviço de Assistência aos “Menores” – SAM, e, posteriormente, a Legião Brasileira de Assistência – LBA,
em 19424, por iniciativa da primeira dama Sra. Darci Sarmanho Vargas,
que surge para promover serviços de assistência social, em especial dos
brasileiros convocados para a guerra.
Dessa forma, portanto, o SAM era um órgão do Ministério da
Justiça, e seu funcionamento era semelhante ao do sistema penitenciário
para os “menores” de 18 anos, que intencionava a recuperação do jovem
para o meio social.
No ano de 1961, por ordem do presidente da república Jânio Quadros, cria-se a comissão que iria investigar o Serviço de Assistência aos
Menores, que foi alvo de várias denúncias e críticas em diversas instâncias,
entre elas, os próprios setores do Governo, da Sociedade, do Parlamento e
da Imprensa, que sinalizam o sistema como desumano, ineficaz e perverso.
Além da superlotação, outro fator a se destacar dentro do SAM era a falta
de cuidados de higiene. Dessa forma, o Ministério da Justiça é obrigado a
realizar sindicâncias na instituição, e, assim, constatar as graves irregularidades, falhas e deficiências técnico-administrativas, o que vai culminar no
parecer de extinção do serviço.
A consequência da extinção do SAM, concretizada através da lei nº
4.533, de 01 de dezembro de 1964, foi a criação da Fundação Nacional
do Bem Estar do “Menor” (FUNABEM), órgão aprovado pelo Congresso no contexto da ditadura militar. Vale lembrar que a missão inicial
da Fundação Nacional de Bem Estar do Menor, seria, prioritariamente,
instituir o anti-SAM.
Vale registrar que a FUNABEM herdou as 59 instituições do SAM,
que, na época, abrigavam um total de 7.253 crianças no ano de 1966. O
primeiro obstáculo a ser enfrentado foi a doutrina de internamento criada
pelo SAM, alinhada pelo juízo de “menores” e pelos próprios pais.
4 Como grande parte das instituições privadas, não estava formalmente contratada, constatou falhas no pagamento a essas instituições, além de maus tratos aos internos, péssima
alimentação, superlotação, venda de “menores” para organizações criminosas, abusos sexuais, castigos corporais que levavam até mesmo a morte, além de fugas constantes nas
instituições (FACHINETTO, 2009).
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Passando dos anos 1960 para o ano 2000, percebe-se que as instituições foram melhoradas, recebendo investimentos para ampliação e
reforma, bem como treinamento de profissionais, visando a solução dos
problemas específicos da comunidade local (2004).

Ações coletivas, perspectivas e ações
Após abordagens sobre institucionalização no Brasil sob as doutrinas
“menorista” e “da situação irregular”, importa salientar essa temática, que
tem por objetivo perpassar o entendimento conceitual trazido por Tilly
(1975) apud Melucci (1989) e Useem (1980), ao pontuar que as ações
coletivas na década de 1970 eram tratadas com dualidade.
Webb (1983) apud Melucci (1989) vai observar como estrutura/motivação (p. 51), com a compreensão da “ação coletiva vista como um produto
da lógica do sistema, ou resultado das crenças pessoais” sendo essas ações
coletivas tratadas como “um efeito de crises estruturais ou contradições, ou
como uma expressão de crenças e orientações compartilhadas” (Ibid.).
Dentro da lógica capitalista que atravessa a sociedade, Melucci
(1989, p. 58) vai pontuar a necessidade das ações dos Movimentos Sociais:
O desenvolvimento capitalista não pode mais ser assegurado
pelo simples controle de força de trabalho e pela transformação dos recursos naturais para o mercado. Ele requer uma
intervenção crescente nas relações sociais, nos sistemas simbólicos, na identidade individual e nas necessidades.

Dessa forma, entende-se a premência das lutas promovidas pelos
Movimentos Sociais, e, nessa perspectiva, as propostas pedagógicas5 do
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua de Brasília cumprem
seu papel histórico nos enfrentamentos relacionados às questões da infância e adolescência no Brasil, uma vez que o deslocamento dos preceitos vai
gerar razões muito fortes para esse entendimento:
5 A proposta pedagógica do MNMMR é norteada pelos princípios da educação popular, trabalhada pelos educadores sociais de rua ou ativistas dos direitos sociais, e objetiva
contribuir para a mobilização, organização e capacitação das forças vivas que compõem a
sociedade civil e denunciar as omissões, transgressões e violações aos direitos de meninos
e meninas de rua (MNMMR, 1995).
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Os conflitos sociais saem do tradicional sistema econômico
-industrial para as áreas culturais: eles afetam a identidade
pessoal, o tempo e o espaço na vida cotidiana, a motivação e
os padrões culturais da ação individual. Os conflitos revelam
uma mudança maior na estrutura dos sistemas complexos e
novas contradições aparecem, afetando sua lógica fundamental. [...] Os conflitos dos anos 80 revelam estas novas contradições e implicam uma intensa redefinição da situação dos
movimentos sociais e de suas formas de ação. (MELUCCI,
1989, p. 58).

Nesse cenário, o protagonismo do MNMMR pode ser sublinhado
a partir da Constituição Cidadã, principalmente na construção do artigo
227, que trata da proteção integral da criança e do adolescente, com a regulamentação do artigo e a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente
– lei nº 8.069, publicada em 13 de julho de 1990.
Nessa perspectiva, infere-se que o mérito do Estatuto da Criança e
do Adolescente foi, portanto, lastrear um sistema de justiça para a infância
e a adolescência, com suporte, principalmente, à “absoluta prioridade” das
ações, por intermédio da criação dos Conselhos Municipais de Direitos e
Tutelar, além das Curadorias da Infância e da Juventude, com definição da
atuação dos juízes de direito, juízes da Infância e da Juventude, promovendo assim, avanços no que se refere às políticas de atendimentos.
Essa lei, então, constituiu-se, à época, no contexto latino americano, como única e adequada aos princípios da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito da Criança. Nessa época também, no ano de
1995, em face da nova lei, extingue-se a Fundação Centro Brasileiro para
a Infância e a Adolescência – FCBIA, juntamente com a Legião Brasileira
de Assistência – LBA, com o processo de implementação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
alterada pelas Leis nº 11.258 de 30 de dezembro de 2005 e nº 12.435,
de 6 de julho de 2011.
Devido a mudanças de paradigmas da Política de Assistência, o tema
crianças e adolescentes, então, está a cargo da Subsecretaria de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente em Situação de Vulnerabilidade Pessoal e Social, no caso da não contemplação no âmbito de atuação das demais
políticas setoriais e direitos sociais – saúde, educação e assistência social.
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Nesse cenário, a Política de Proteção Especial vai envolver, em sua
completude, o sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que, nessa nova configuração, passa a ser composto pelo Conselho de Direitos e Tutelares, Ministério Público e Judiciário. Nessa perspectiva, as ações
voltadas ao atendimento a crianças e adolescentes em situação de abandono
e vítimas de maus tratos e ou violência são realizadas de forma integrada
pelas áreas de direitos humanos e de assistência social do Governo Federal.
Nesse aspecto, estão compreendidas as modalidades de ações da esfera federal na área de assistência social, e, portanto, inclui-se a Rede de
Serviços de Ação Continuada – SAC, que visa a melhoria de vida da população. Suas ações estarão voltadas às necessidades básicas, acenando, assim,
para a priorização da infância e da adolescência em situação de vulnerabilidade pessoal e social.
Portanto, com a promulgação, princípios e diretrizes do ECA, as
instituições – antes conhecidas como asilos, orfanatos, educandários ou
colégios internos –, além de reestruturação e reordenamentos, são denominados Abrigos e, atualmente, Acolhimento Institucional6, expressamente
declarado no ECA, conforme exposto:
Art. 101. Parágrafo primeiro. O Acolhimento Institucional e
o Acolhimento Familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração
familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.

Percebe-se, portanto, diante de outras diretrizes de funcionamento, que, assim, rompe-se com um passado de institucionalização, em que
crianças e adolescentes eram, legalmente e por períodos prolongados, afastados da vida comunitária e familiar.

Palavras finais
Em minhas considerações finais, cabe destacar, para agenciar com a
discussão que proponho em minha produção acadêmica, alguns pontos em
comum que dialogam perfeitamente, já que as temáticas da infância, adoles6 Atualizado pela lei nº 12.010/2009.
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cência e políticas públicas de Assistência e Educação atravessam a pesquisa
que inicio e traz como tema a Formação Permanente de Educadores Sociais.
Nesse aspecto, as importantes contribuições, tais como a de Santos, que afirma o caráter cíclico do capitalismo, bem como a de Melucci, que nos presenteia com as novas configurações e paradigmas dos
Movimentos Sociais, vão proporcionar uma produção textual com a
densidade necessária para a compreensão do pano de fundo que permeia as desigualdades sociais, bem como as motivações de se empreender ações coletivas sob perspectivas culturais e humanas, e não apenas
sob o viés político.
Além disso, ao percorrer a temática infância e juventude em meio
à pandemia, percebe-se que os problemas ocultos vão se revelando em
meio ao cenário devastador, principalmente no que diz respeito aos direitos sociais das políticas de saúde, educação e assistência, que, apesar
dos avanços e de continuarem fazendo parte de discursos, estão distante
de práticas que contemplem esse público em vulnerabilidade social, ou
os “deserdados da própria sorte”.
Após discorrer sobre um cenário de institucionalização, atravessado
por um capitalismo atroz e produtor de desigualdades sociais, conclui-se
que o educador social necessita ter gerência de saberes e conhecimentos
para além das situações postas, ou seja, ter a percepção de Boaventura, que
se utilizou da pandemia para revelar a ferocidade do mercado das principais potências mundiais. Assim deve ser a assertividade desse profissional,
ao compreender o que não está aparente.
Nessa perspectiva, se desenvolve a pesquisa, no sentido de compreender os Processos Formativos e Educação Permanente, que se apresentam, na atualidade, no interior de abrigos para infância e juventude. Essa
pesquisa foi motivada pela percepção que, empiricamente, essa assistência
se mostra um tanto precarizada e descontínua, reproduzindo paradigmas
do passado e demonstrando sua insuficiência na assistência social.
Portanto, a tratativa da pesquisa vai perpassar a Educação Permanente de educadores sociais, que trabalham no Sistema Único da Assistência
Social, que, com direitos preconizados na modificação da Lei Orgânica
da Assistência Social, vai embasar a compreensão que deveria, por meio
do Plano Nacional de Educação Permanente – SUAS (PNEP/SUAS) –,
ocorrer nesses espaços, de modo consistente, sistematizado e permanente.
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Então, batalhar por políticas públicas que atendam ao público sublinhado nessa produção, na área de educação e assistência, é histórico e
emblemático. Para tanto, as lutas continuam e corroboram, para assegurar
direitos de crianças e adolescentes, bem como para fortalecer e instrumentalizar o educador de fato, fazendo valer o que está preconizado em leis,
tanto na teoria quanto na prática, e isso vai demandar ações coletivas.
Portanto, a percepção, ao terminar o ensaio e entrecruzar textos, obras
e debates produzidos na disciplina Educação e Movimentos Sociais, vai perpassar a produção de lastros, a partir das valiosas contribuições que possibilitaram uma escuta e uma escrita crítica, tanto na percepção das contradições
no trato da infância e adolescência institucionalizada, quanto na força dos
movimentos sociais, principalmente pelas lutas no que se acredita na conjuntura da atual crise, agravada pela pandemia do COVID-19 no País.
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Oficina da Universidade Popular
dos Movimentos Sociais:
resistência propositiva popular
em tempos de pandemia
Tiago Zanquêta de Souza1

Resumo: Este texto é fruto da sistematização de uma experiência vivida junto à Oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais
(UPMS), realizada durante a 39ª Reunião da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), que aconteceu em
2019, em Niterói-RJ, no campus da Universidade Federal Fluminense.
Tem por objetivo socializar o aprendido por meio do diálogo profícuo, solidário e amoroso, estruturado pelas pessoas que representavam
os diferentes movimentos sociais e os/as representantes dos diferentes
Grupos de Trabalho da referida Associação, que realizaram a oficina em
questão. Partindo da sistematização de experiências de Oscar Jara, problematizamos a oficina da UPMS como inspiração para resistência propositiva popular em tempos de pandemia de COVID-19. A formulação
dessa categoria está assentada na possibilidade de mudar o mundo, compreendê-lo dinâmico, de modo a recusar o discurso de que a mudança
se dá no espontaneísmo. O diálogo, como princípio e meio pelos quais
os conhecimentos científicos e populares se encontram, potencializa a
luta em defesa da vida, dos direitos sociais e humanos, hoje ainda mais
ameaçados pelo contexto de pandemia. Por último, reforçamos que o
que nos une, enquanto Universidade e Movimentos Sociais, é a luta pela
democratização do ensino, pela inclusão social, pela valorização do saber popular, como forma de resistência propositiva popular, em defesa da
1 Programa de Pós-Graduação em Educação e Programa de Mestrado Profissional em
Educação: formação docente para a Educação Básica, da Universidade de Uberaba.
E-mail: tiago.zanqueta@uniube.br.
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vida, contra a dominação do ser, do saber e do poder que historicamente
oprime as classes populares brasileiras e latino-americanas.
Palavras-chave: educação popular; sistematização de experiências; movimentos sociais.

Introdução
Peço licença a todos/as companheiros/as que comigo partilharam
ricos momentos de reflexão e aprendizado durante a Oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS), por ocasião da última
Reunião Nacional da ANPEd, em 2019, realizada na Universidade Federal
Fluminense (UFF), em Niterói/RJ. Tenho a intenção de socializar o que
consegui, naqueles três dias de convivência, elaborar sobre o diálogo profícuo, solidário e amoroso, estruturado pelas pessoas que representavam os
diferentes movimentos sociais (não me atreveria a listá-los ou enumerá-los,
sob pena de deixar algum movimento de fora) e os/as representantes dos
diferentes Grupos de Trabalho da referida Associação. Não se trata de um
registro de memória que resgata a inteireza daquela Oficina, mas sim de
buscar nos lapsos de saúde mental que ainda restam nestes tempos de pandemia de COVID-19 e pandemônio, inspiração para que não nos esqueçamos de que as lutas que foram travadas antes desse cenário de crise humanitária não se desfizeram com ele. Pelo contrário, é preciso ganhar força,
dado o contexto de destruição que o governo atual vem empreendendo.
Inspirado na sistematização de experiências de Oscar Jara (2001),
afirmamos esforços para uma interpretação crítica dessa experiência vivida,
atrelada aos pressupostos da Educação Popular, que me move. Ali, naquele
espaço da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, reunimo-nos, com o objetivo de pensar o que nos une, enquanto movimentos
populares e universidades, o que nos distancia, o que nos fortalece e o que
nos limita, com a intenção última de elaboração de uma pauta coletiva
para apresentação na assembleia geral do evento, assim como aconteceu.
Desse modo, no primeiro momento, trazemos o contexto da UPMS,
um pouco de sua história, de seus fundamentos e de seus pressupostos
metodológicos de trabalho. No segundo momento, trazemos a trilha de
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construção do texto, calcada nos pressupostos, como já o dissemos, da
sistematização de experiências de Oscar Jara (2001, 2006). Por último, no
terceiro momento, trazemos a oficina da UPMS na 39ª Reunião Nacional
da Anped como inspiração para resistência propositiva popular em tempos
de pandemia.

O que é a UPMS2?
A Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS) nasceu
durante o Fórum Social Mundial (FSM) de 2003, que funciona como um
lócus de encontro e intercâmbio dos movimentos sociais espalhados pelo
Brasil e pelo mundo.
A UPMS surge para articular os conhecimentos diversos, fortalecendo novas formas de resistência e contribuindo para a
reinvenção da emancipação social, entendida aqui como a base
em que projetos plurais transformam relações de poder em relações de autoridade partilhada. A UPMS – Rede Global de
Saberes – visa contribuir para o maior conhecimento recíproco
entre os movimentos sociais. A justiça social global inclui também a justiça global entre saberes. Quanto melhor se conhecer
e valorizar a diversidade dos saberes que os movimentos mobilizam nas suas lutas, mais esclarecidas serão as ações transformadoras de cada um dos movimentos e mais autônomos e
reflexivos os seus protagonistas. (UPMS, 2020, n. p.).

A UPMS se destina a militantes e coordenadores de movimentos sociais, integrantes de organizações não governamentais, assim como pesquisadores e artistas que se empenham na luta pela transformação da realidade
social excludente e opressora. Promove debates entre cientistas sociais/intelectuais/artistas, aprofundando os quadros analíticos e teóricos que lhes
permitam enriquecer as suas práticas e ampliar as alianças entre movimentos,
e, solidariamente, cria contextos e momentos de aprendizagem mútua por
2 As informações para a construção desta seção encontram-se disponíveis em: http://
www.universidadepopular.org/site/pages/pt/em-destaque.php. Acesso em: 16 out. 2020.
Trata-se da página da UPMS, e nela se pode encontrar o histórico, programação de eventos, como participar das oficinas promovidas, vídeos e documentos oficiais a ela inerentes.
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meio dos diálogos entre os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos
populares, de modo a atenuar a distância entre uns e outros e tornar os
conhecimentos acadêmicos e científicos mais relevantes para as lutas empreendidas pelos movimentos e organizações sociais – contra a globalização neoliberal, o capitalismo, o colonialismo, o sexismo, o racismo, o machismo, a homofobia e outras relações de exclusão, dominação e opressão.
A UPMS funciona através de uma rede de interações orientada para promover o conhecimento e a valorização crítica
da enorme diversidade dos saberes e práticas protagonizados
pelos diferentes movimentos e organizações. Sua essência está
no seu caráter intertemático, forjado através da promoção de
reflexões e articulações entre diferentes movimentos, como os
feministas, operários, indígenas, negros, quilombolas, LGBT,
estudantis e ecológicos, entre outros. (UPMS, 2020, n. p.).

Boaventura de Sousa Santos criou e organizou duas propostas metodológicas que orientam as ações da UPMS: a primeira é a tradução intercultural e interpolítica, que tem por objetivo ampliar a inteligibilidade
mútua e necessária entre movimentos, organizações e pesquisadores, preservando a autonomia dos movimentos, suas visões de mundo, de modo
a problematizar o que os divide e o que os une, para tentar organizar
ações coletivas em prol de uma luta comum. A segunda é a ecologia de
saberes, que se refere “[...] à combinação e ao enriquecimento mútuo de
conhecimentos acadêmicos solidários e conhecimentos nascidos na luta
social. Assenta-se no reconhecimento da pluralidade de saberes heterogêneos, da autonomia de cada um deles e articulação horizontal entre eles”
(UPMS, 2020, n. p.).
A UPMS se concretiza por meio da realização de oficinas, que tem,
geralmente, duração de dois dias inteiros e intensos de trabalho e convivência, de modo que as pessoas participantes se coloquem em regime residencial. Tais oficinas ocorrem em qualquer lugar do mundo, ainda que a
Universidade Popular dos Movimentos Sociais possua um espaço físico no
Memorial do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
destinado a guardar e tratar seu arquivo e memória, além da página online
que nos deu subsídio para esta produção textual.
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Trilhas percorridas
Utilizamos a sistematização de experiências, segundo Oscar Jara
(2006), por acreditarmos que esta metodologia nos permite ter uma compreensão aprofundada das experiências que vivemos e realizamos, cuja finalidade, em última instância, é suscitar a melhoria de nossas próprias
práticas, no exercício constante da reflexão crítico-teórica acerca dos conhecimentos surgidos a partir das práticas sociais concretas vivenciadas.
A sistematização de experiências, segundo Oscar Jara (2006, p. 29) “é
sempre um meio em função de determinados objetivos que a orientam e lhe
dão sentido. Quer dizer, em função de uma utilidade concreta que vamos lhe
dar, em relação com as experiências que estamos realizando”. Disso decorreu
a iniciativa de sistematizar as experiências a partir do vivido durante a realização da Oficina da UPMS, na 39ª Reunião Nacional da ANPEd.
Oscar Jara (2001) sugere que os registros de experiências se deem a partir dos diários de campo, instrumento esse também utilizado para construção
deste texto – ainda que a intenção não tenha sido essa quando das anotações
por ocasião da participação do autor na Oficina da UPMS, representando o
Grupo de Trabalho 6 – Educação Popular. O formato de diário sugerido por
Jara (2001) a partir da sistematização de experiências é o seguinte:
Quadro 1: Organização das anotações – comparações
Como sugere a Sistematização de Experiências
O QUE FIZ
HOJE

TEMPO
DESPENDIDO

PARA QUÊ?

QUEM
PARTICIPOU

RESULTADOS

OBSERVAÇÕES E
IMPRESSÕES

Como fiz por ocasião da minha participação
ENCONTRO

LOCAL/
PARTICIPANTES

ATIVIDADE

FINALIDADE

RESULTADOS
DO ENCONTRO

Registrei os dias
em que nos reunimos e os horários de duração
de nossos encontros durante
a oficina.

Registrei as pessoas que participaram dos encontros
e também o local
em que nos reunimos.

Registrei
as
atividades que
nós desenvolvemos a cada um
dos encontros
acontecidos.

Registrei os objetivos
que eram traçados
para cada encontro e,
também, aqueles que
poderiam ser desenvolvidos nos encontros futuros.

Registrei os resultados
dos encontros a partir
dos objetivos pretendidos em cada ação.
Registrei também minhas impressões.

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

O processo de produção deste texto, a partir da sistematização
de experiências, permitiu-me reconhecer que a forma como a Oficina foi conduzida estimulou a produção de conhecimentos a partir de
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nossa convivência e do saber de experiência feito que se manifestava.
No tocante aos momentos de reflexão e avaliação das ações realizadas,
foi possível dar valor aos saberes das pessoas na medida em que, por
meio de sua participação e reflexão ativa, podíamos pensar e traçar
estratégias para os encontros vindouros. As principais alterações que
se deram ao longo de nossa convivência, na tentativa de consolidar
um processo dialógico, o que é tratado na Oficina como Ecologia de
Saberes, se deram por meio da práxis. Desse modo, a particularidade
das experiências potencializou a produção de conhecimentos e aprendizagens significativas, apropriando-nos do seu sentido e significado.
As reflexões produzidas não estavam dissociadas de uma reflexão crítica
sobre o que estava acontecendo a cada ação, o que permitiu orientar as
experiências para o futuro, por meio de uma perspectiva transformadora. A oficina não se limitou a medir e ponderar resultados, mas sim
pautou-se na interpretação crítica de todo o processo que possibilitou
os resultados alcançados. E é a sistematização dessa experiência que
socializamos neste texto.

A oficina da UPMS na 39ª Reunião
Nacional da ANPEd como inspiração para
resistência propositiva popular3
Começo trazendo a “mística”, uma atividade de aproximação e
apresentação das pessoas presentes, que desperta emoções e sentimentos, que se revelam nos gestos, nos rostos, nas palavras e nas reflexões
partilhadas. Uma jabuticabeira, colocada ao centro da roda, revelava a
exuberância da vida, a possibilidade de crescimento, do florescer com
a produção de frutos, cuja finalidade é a disseminação da vida e a alimentação para o cessar da fome. Como forma de adubar a terra, o humus foi disponibilizado aos participantes e, para a rega, um borrifador
3 A maior parte do texto desta seção está originalmente publicada no Boletim jul/ago de
2020 da ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Disponível em: https://anped.org.br/news/oficina-da-universidade-popular-dos-movimentos-sociais-inspiracao-para-resistir-em-tempos-de. Acesso em: 20 out. 2020.
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de água. Cada participante, ao se dirigir à jabuticabeira, a adubava,
emanando o nome de alguém que gostaria que estivesse ali presente,
empreendendo a luta, mas que já não está mais fisicamente entre nós
partilhando a vida, seguida da emanação da palavra PRESENTE, e, ao
borrifar a água, emanava outro nome, de alguém que, mesmo podendo
partilhar a vida conosco, estaria impossibilitado, por qual motivo fosse,
de estar conosco naquele espaço, emanando, na sequência, a palavra
AVANTE.
Essa mística nos levou a buscar naqueles/as que nos antecederam a
motivação necessária para continuar empreendendo a luta e o movimento
em favor da vida, da democracia, da laicidade do Estado, da escola e da
universidade pública, gratuita, de qualidade, para todos e todas.
Por meio do trabalho em grupos, rodas de conversa e partilha coletiva por meio de plenária, o trabalho se organizou, ao final, a partir de três
eixos centrais, que tinham sentido e significado por entre os membros daquela oficina da UPMS: o medo, o parentesco e o fazer junto. Neste texto,
tais eixos são abordados imbricadamente.
As reflexões realizadas demonstraram que o medo se materializa nas
diferentes formas de ameaça à produção e reprodução da vida, desde a
destruição das políticas públicas que legitimam direitos constitucionais de
homens e mulheres, até o tiro à queima-roupa desferido contra quem se
organiza, por meio dos movimentos populares, na busca pela superação
das injustiças e desigualdades sociais.
A raiz de tais ameaças, injustiças, exclusões, negações, opressões, assim como as percebemos durante os três dias de Oficina, reside no que
Boaventura de Sousa Santos (2010, p. 45) entende por colonialismo,
que “incide sobre a vida dos cidadãos comuns, como nas sociedades anteriormente sujeitas ao colonialismo europeu”. Percebe-se essa incidência
quando o Estado, de acordo com esse mesmo autor, abre mão de suas
responsabilidades sociais e privatiza os serviços de ordem pública. Atores
não-estatais adquirem, dessa forma, “controle sobre as vidas e o bem-estar
de vastas populações, quer seja o controle de cuidados da saúde, da terra,
da água potável, das sementes, das florestas ou da qualidade ambiental”
(SANTOS, 2010, p. 45). São menosprezadas, dessa forma, diferentes cosmovisões e saberes populares que pensam e veem o mundo de um modo
mais equilibrado e equitativo. Santos (2010) é enfático ao afirmar que essa
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dominação, por meio das privatizações e deserções estatais, configura-se
como um ato de violência contra os pobres, negros, mulheres, LGBTTQIA+, indígenas, pessoas em situação de rua, populações de periferias
urbanas etc.
Para Santos e Meneses (2010, p. 19) não se trata, então, apenas de
um colonialismo econômico, mas também epistemológico, uma vez que
existe uma “relação extremamente desigual [entre países do Norte e do
Sul] de saber-poder que conduziu à supressão de muitas formas de saber
próprias dos povos e/ou nações colonizadas”. Segundo esse autor e essa
autora, é urgente valorizar os saberes que resistiram a essa colonização e
colocá-los em um diálogo horizontal, de modo a ouvir e buscar, por meio
dessa escuta, novas formas de bem-viver. É justamente esse diálogo que
Santos (2010) denomina ecologia de saberes.
Nesse sentido, os/as participantes da UPMS, alinhados ao pensamento de Boaventura de Sousa Santos, que estava presente no primeiro
dia de Oficina, pautaram pela necessidade de buscar pelo reconhecimento de que a Terra é Mãe, como foi reconhecida oficialmente pela
ONU em 22 de abril de 2009, com recursos escassos; visar o resgate do
princípio de que todos os seres são interdependentes, que somos parentes, o que nos coloca sob um destino compartilhado e comum; entender
que a sustentabilidade global só será garantida pelo respeito aos ciclos
naturais, consumindo com racionalidade os recursos não renováveis e
dando tempo à natureza para regenerar os renováveis, sem nunca perder de vista a solidariedade; valorizar e preservar a biodiversidade, pois
é ela que garante a vida como um todo, pois propicia a cooperação de
todos/as com todos/as, em vista da vida comum; valorizar as diferenças
culturais, pois todas elas mostram a versatilidade da essência humana
e enriquecem a todos/as; exigir que a ciência se faça com consciência
e seja submetida a critérios éticos para que suas conquistas beneficiem
mais à vida e à humanidade que ao lucro e aos mercados; superar o
pensamento unidimensional hegemônico da tecnociência como se fosse o exclusivo acesso válido à realidade; valorizar os saberes cotidianos,
populares, das culturas originárias e do mundo agrário, porque ajudam
na busca de soluções globais; valorizar as virtualidades contidas no pequeno e no que vem de baixo, do Sul (SANTOS; MENESES, 2010),
pois nelas podem estar contidas soluções válidas para todos/as, com
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valor universal; e dar centralidade à equidade e ao bem comum, pois as
conquistas humanas devem beneficiar a todos, e não, como atualmente, apenas a uma pequena porção da humanidade.
Para ampliar tal esforço reflexivo, trago Enrique Dussel (1997),
que parte da crítica ao eurocentrismo na perspectiva daquelas/es que
foram declaradas/os inferiores e incapazes pela lógica dominante para
propor a ideia da transmodernidade de descolonização do conhecimento, desde a periferia. Não se trata de uma visão dualista ou maniqueísta,
como se a questão entre Norte e Sul fosse apenas geográfica, bastando
inverter a hierarquia. A descolonização do conhecimento propõe “aprender que existe o Sul, aprender a ir para o Sul, aprender a partir do Sul
e com o Sul” (MENESES, 2008, p. 5). Trata-se da descolonização do
ser, do saber e do poder, partindo de um posicionamento crítico e ativo
perante as epistemologias do Norte, caracterizadas pela monocultura do
saber científico, que desclassifica conhecimentos alternativos, assunto tão
debatido pelos grupos de trabalho formados durante a Oficina promovida pela ANPEd.
Como possibilidade de superação dessa realidade, a Educação Popular, em sua práxis, vai primar pela democratização do ensino, na luta
pela inclusão social e pela valorização do saber popular. O diálogo, por
excelência, é educativo e, por meio dele, é possível que o ser humano
se torne pessoa nas interações com o mundo e com as outras pessoas.
Dialogar implica buscar permanentemente a criação coletiva, dialética
e dialógica. Significa aceitar que toda pessoa sabe, e que nem todos sabem o mesmo, e que os saberes precisam confrontar-se para que nasça
um novo saber (FREIRE, 2000). A Educação Popular, por isso, pode
ser fonte de construção de outra forma de pensar, que brote das próprias pessoas e de suas condições de vida, uma vez que está pautada nos
princípios da dialogicidade.
Por meio da Oficina da UPMS, foi possível perceber que existem
diferentes ambientes sócio-histórico-culturais de promoção e reprodução sistemática e organizada da aprendizagem dos conhecimentos humanos acumulados historicamente, que, além de contribuírem para a
apropriação de diferentes saberes, também promovem a socialização e a
interação entre os sujeitos, propiciando assim a construção do sentido
de humanidade e criando condições para que a classe oprimida supere
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a consciência ingênua e atinja a consciência crítica, a partir da compreensão da sua realidade concreta.
Durante a Oficina da UPMS, existia o desafio da prática da escuta como caminho e possibilidade para a construção coletiva. Essa
prática é inerente à dialogicidade, como coloca Freire (2008). Escutar
com o intuito de compreender, a fim de evitar o equívoco da interpretação, como aponta Valla (1996), e compreender a realidade, a fim de
transformá-la. Mas essa transformação tem suas raízes na percepção
crítica da realidade vivida, percebida e compreendida por aquelas e
aqueles que dela fazem parte. Não quer dizer também que a intenção de
fazer junto, de fazer com, implica dialogicidade, ou ainda, comunicação
que permita compreensão mútua. Essa dialogicidade só se confirma e
se consolida na experiência vivida, da convivência, que também incorre
em conflitos.
Mas isso não quer dizer que o conhecimento construído, ou ainda
adquirido na universidade, seja o único possível ou o conhecimento mais
indutivo à transformação da realidade, que ora possa se apresentar opressora e excludente.
De acordo com Freire (2005), respeitar os saberes das pessoas,
gerados em sua prática social, quer seja nos movimentos sociais ou
não – no diálogo da subjetividade com a objetividade, nas trocas conectivas entre as intersubjetividades das mulheres e homens, negros e
negras, indígenas, quilombolas, LGBTTQIA+ –, não significa a idealização do saber popular, mas, precisamente, da percepção exigida pelo
pensar certo de que não há estado absoluto de ignorância ou de saber,
uma vez que todas as pessoas sabem alguma coisa, do mesmo modo
que ninguém ignora ou domina todo o saber. Respeitar os saberes e
conhecimentos produzidos na experiência existencial não pode limitar
o ato educativo a esse saber, mas dialogar com ele, problematizá-lo,
tendo em vista a elaboração de um saber relacional, como síntese que
articula os saberes aprendidos na vida com aqueles que são construídos
e vividos na universidade. Escutar Eronilde, da etnia Omágua, do Alto
Solimões na Amazônia, ao segurar os próprios punhos, dizer que ela
e seu povo queriam ocupar os espaços da universidade para que eles/
as, por eles/as mesmos/as, pudessem contar a sua história e, por conseguinte, a história de seus dominadores, deu eco à cultura do silen244
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ciamento e da colonização que assombram, ainda, as universidades e,
por que não, os movimentos populares. Além disso, deu o testemunho
de que as pesquisas empreendidas sobre seu povo, por pesquisadores/
as de diversos campos, têm servido como instrumento para o mapeamento do território que ocupam, de modo a ameaçá-los/as de morte
e de extermínio.
Desse modo, o respeito a esses saberes se inscreve em um campo
mais amplo no qual são produzidos, ou seja, no campo do contexto
cultural, que é incapaz de ser lido competentemente se for diluída a
identidade cultural das pessoas e ignorada a questão de classe, de gênero, orientação sexual, étnico-racial.
Isso nos faz pensar na visão de Amílcar Cabral sobre a cultura que
tende, segundo Freire (1978), para a “multiculturalidade” que “não se
constitui na justaposição de culturas” (FREIRE, 1978, p. 156), nem muito
menos na sobreposição de uma cultura sobre as outras, mas na liberdade
conquistada por cada uma delas de se mover no respeito pela outra, correndo livremente “o risco de ser diferente, sem medo de ser diferente” (FREIRE, 1978, p. 213). Defensor da cultura e da identidade do seu povo, Freire
(1978) aponta que Cabral posicionava-se, entretanto, contra qualquer tipo
de oportunismo.
Freire aprofunda a questão afirmando que o medo da liberdade, impresso nos oprimidos ao longo de sua vida, os leva a assumir mecanismos
de defesa e, “através de racionalizações, escondem o fundamental, enfatizam o acidental e negam a realidade concreta” (FREIRE, 2007, p. 112).
Assim, sua tendência é ficar na periferia dos problemas, evitando o confronto com estes.
Segundo Freire (2007), a insegurança representa o medo, que
pode configurar alienação, ou seja, o medo que paralisa diante do futuro. Um medo de correr o risco da aventura de criar, sem o qual não
há criação. Um medo que estimula o formalismo, limitando a vontade
de mudar, de transformar, de buscar pela liberdade, o que vai configurar, ainda, de acordo com Freire (1999), uma introjeção do projeto
do opressor. No caso da experiência por meio da Oficina da UPMS,
no lugar desse risco que paralisa, nasceu a coragem de assumir o compromisso e da resistência, que está ligada à esperança, que, segundo
Freire (2008), integra a natureza do ser humano. Dessa forma, surge a
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ousadia, intimamente ligada à coragem de arriscar, de passar pela experiência, o que vai permitir que o sonho se torne realidade.
Por último, a extensão universitária, como propõe Freire (2015)
foi apontada como possibilidade de prática educativa dialógica, que
considera as pessoas como sujeitos de decisão, de transformação da sua
realidade e também de seus territórios de vida. Tal prática é compreendida por quem participou da Oficina da UPMS como “um processo
de transformação social, que liga a universidade à sociedade” (SERRANO, 2011, p. 33), e que ainda interliga saberes, o popular e o escolar/
científico. Nesse processo de produção do conhecimento, as pessoas
tendem a se comprometer com a transformação da realidade, sendo
essa uma possibilidade que está intimamente associada à práxis humana, tanto que por meio da conscientização (FREIRE, 2016) é que
as pessoas assumem seu compromisso histórico no processo de fazer e
refazer o mundo, dentro de possibilidades reais, concretas, palpáveis,
fazendo e refazendo também a si mesmos.
A extensão universitária é também preparar as pessoas para lutar
pela vida, contra a desumanização, por meio da ação, ativamente, com
a finalidade de, além de conhecer a realidade, possibilitar a sua transformação. Nesse cenário de pandemia de COVID-19, a Oficina da
UPMS oportunizada pela ANPEd nos inspira à resistência propositiva
popular, pensada como possibilidade de mudar o mundo, compreendê-lo dinâmico, recusando o discurso de que a mudança irá acontecer
espontaneamente, ou seja, de que vai chegar porque tem que chegar.
A criação da expressão resistência propositiva popular exige redes
abertas e democráticas de produção e divulgação de conhecimentos
científicos e populares, que se vinculam a diferentes lugares, sujeitos,
grupos e coletivos, e a processos de superação de qualquer obstáculo à
emancipação e libertação humana. Assim, se materializa, por exemplo,
nos movimentos marcados por diversidade temática, ações coletivas e
unicidade quanto ao compromisso com o fim da exclusão, da negação
da vida, da opressão, da discriminação, do racismo, do preconceito,
do machismo, do patriarcado, constituindo-se em projetos político-pedagógicos ampliados, associados à inscrição nos discursos sociais de
outras narrativas sobre experiências e compreensões acerca das relações
entre as pessoas.
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O diálogo pode ser útil como prática junto às pessoas em situação
de rua, das periferias urbanas, para tratar da necessidade do isolamento
social e promover o combate às falsas notícias sobre o coronavírus. As
ações extensionistas podem ser aquelas que permitem a distribuição de
alimentos e material de higiene e limpeza para aqueles e aquelas que
não têm condições materiais de adquiri-los; estimular a criação de redes
de solidariedade com a finalidade de produzir máscaras de proteção,
distribuição de alimentos e medicamentos; utilizar dos conhecimentos
técnico-científicos e dos espaços laboratoriais das universidades para
a testagem da doença ou, ainda, para a produção de insumos que se
vinculam a essa pandemia.
Além disso, podemos ainda enumerar:
1. A possibilidade de criação de espaços online para discussão e
proposições sobre a situação da Rede Pública de Saúde do Brasil,
denunciando a ausência do Estado na garantia dos direitos das
pessoas pobres, por meio da redução do financiamento, e exigindo o cumprimento imediato dos direitos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nos tratados e
convenções internacionais.
2. As ações dos movimentos sociais e sindicais com a finalidade de
evitar que deputados/as e senadores/as aprovem leis que aprofundem a retirada de direitos humanos e sociais.
3. A dedicação de horas de trabalho de psicólogos e advogados para
atendimentos em defesa de direitos humanos.
4. Ações dos sindicatos dos/as profissionais da educação, denunciando e reivindicando condições dignas de trabalho em tempos
de pandemia.
5. A luta dos movimentos sociais por tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB) uma política permanente de financiamento e ampliação dos recursos destinados pela
União para o referido fundo.
Dessa forma, a educação seria, como processo de conscientização, um
caminho que possibilita o exercício da criticidade, da curiosidade, da criatividade, da democracia, da amorosidade, que, em interação mútua, podem
colaborar para a derrubada das situações-limite que se impõem sobre nós.
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Para não perdermos de vista...
A sistematização das experiências vividas durante a realização da
Oficina da UPMS na ANPEd/2019 reforça a compreensão de que os
movimentos sociais educam no sentido da educação libertadora, da luta
por direitos, da mobilização política e em defesa da vida digna para todos
e todas. Não podemos deixar de afirmar que são os movimentos sociais
que revelam as mazelas, as lacunas e os desafios a serem superados, hoje
ainda mais escancarados pela crise civilizatória deflagrada pela pandemia
de COVID-19.
É por meio dos Movimentos Sociais em diálogo com a Academia/
Universidade que também se pode articular possibilidades do fazer resistência propositiva popular, constituindo-se de diferentes forças, saberes e experiências locais, nacionais e internacionais, potencializando a capacidade
de colaborar para a construção de frentes democráticas e populares, cujas
pautas podem ser observadas nas narrativas das experiências de diversos
parentes, sujeitos, grupos e coletivos sociais. Assim, a oficina da UPMS nos
inspira a luta pela cidadania em defesa dos direitos básicos da vida humana, especialmente em tempos de pandemia.
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Movimentos Sociais e a Luta de
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em São Gonçalo
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Resumo: O artigo objetiva discutir e problematizar a luta de Movimentos
Sociais urbanos, em especial do Movimento de Articulação das Creches
de São Gonçalo (ArtCreche), que, desde a década de 1980, vem construindo uma pauta coletiva de demandas e lutas junto ao poder público
e sociedade civil em São Gonçalo. Do ponto de vista teórico-conceitual,
enfoco a luta de mulheres por creches em São Gonçalo/RJ no período da
pandemia do coronavírus, dialogando com autores/as que fazem alusão
à eclosão dos movimentos populares na década de 1980, bem como ao
seu refluxo no período de pós-democratização brasileira, que remetem ao
contexto de mudanças no período pandêmico frente aos paradigmas clássicos e contemporâneos de participação popular. No presente artigo, procuro discutir a complexidade do contexto atual, focalizando lutas atuais
do ArtCreche junto ao poder municipal gonçalense, principalmente para
ter acesso aos seus salários de educadoras/es, suspensos de forma arbitrária pela prefeitura desde março de 2020.
Palavras-chave: movimentos sociais urbanos; lutas de mulheres; pandemia do COVID-19.
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Introdução
Vou ensinar o que agorinha eu sei, demais: é que a gente pode ficar sempre
alegre, alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo.
A gente deve de poder ficar então mais alegre,
mais alegre, por dentro.
(João Guimarães Rosa)

A complexidade do contexto atual é um dos desafios à nossa
escrita, realizada em tempos de incertezas, nos quais o avanço destruidor da COVID-19 no Brasil, em especial nas metrópoles densamente
povoadas do país, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, Belém do Pará e outras, já nos posiciona como o 2º país
no ranking da Organização Mundial da Saúde (OMS) em número de
mortes, atingindo, neste momento, 09 de outubro de 2020, a terrível
marca de 149.639 pessoas mortas em todo o país, contabilizando cerca
de 5.053.884 casos confirmados. A complexidade do cenário da pandemia exige ser urgente e necessário pensar, arguir esse “estado de exceção” (BENJAMIN, 2012) no qual, como um pesadelo, vivemos todas e
todos. Tempo do coronavírus, pandemia mundial que desde 2020 vem
assolando tanto o Brasil quanto os demais países do mundo, exigindo de
nós a capacidade de nos (re) pensarmos em tempos de isolamento social,
além de uma desmesurada capacidade para pensar a vida, o trabalho em
tempos de home office e atividades remotas.
Assim, instaura-se um outro tempo, um tempo de incertezas frente
à complexa crise na qual todos estamos enredados: uma crise da própria
medicina e dos debates em torno de como tratar da pandemia em si;
uma crise econômica, que vem afetando todo o sistema produtivo e cujos
impactos não sabemos antever; e uma crise pessoal, de nossas próprias
condições mentais e subjetivas, de como cada um/cada uma está vivendo
esse período de quarentena, sendo que os impactos subjetivos não podem
ser subestimados, principalmente por uma grande parte de mulheres das
classes populares, em especial mulheres negras e moradoras das favelas
das grandes metrópoles brasileiras.
A conjuntura social e econômica pandêmica tem afetado diretamente mulheres e crianças, principalmente das classes populares nas grandes
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cidades brasileiras. Contudo, o que temos apreendido com a pandemia
é que ela expõe de maneira brutal as desigualdades sociais – do acesso
às condições de assistência e saúde, às moradias ambientalmente seguras,
bem como ao direito à educação, ao emprego, à alimentação, à mobilidade
urbana, e à cultura. As profundas desigualdades sociais no país tendem à
agudização, desvelando a barbárie contemporânea de uma sociedade construída em bases imoralmente desiguais.
Do ponto de vista de nosso trabalho, enquanto categoria profissional, como professoras e professores que somos, é fundamental registrar que, segundo o jornal espanhol El País, a partir de 6 de março de
2020, mais de 300 milhões de estudantes já estavam afetados, em 22
países de 3 continentes, pelo fechamento de escolas devido à expansão
da COVID-19. E, ainda, segundo a UNESCO, outros 180 milhões de
estudantes foram afetados pelo vírus, obrigando os governos a ampliar as
medidas de isolamento social, fechando as escolas e suspendendo as aulas
em seus territórios.
Hoje, no Brasil, os dados do Ministério da Educação (MEC) indicam ainda suspensão das aulas presenciais em todas as redes escolares,
tanto públicas quanto privadas, sendo que, em quase todos os 27 estados
da federação, as redes públicas, através de suas secretarias municipais e
estaduais, não conseguiram implementar políticas sistemáticas de ensino
a distância (EAD) que minimamente pudessem colocar os sujeitos escolares, professores e estudantes em alguma forma de comunicação. Diante
do volume e do impacto desses dados e da crescente precarização nas redes
públicas educacionais em todo o país, principalmente no estado do Rio de
Janeiro, creio ser importante problematizar o contexto de suspensão das
aulas e o fechamento das escolas no Brasil.
A partir do cenário educacional brevemente exposto, a premissa
deste artigo é de que a pandemia do coronavírus vai continuar impactando o sistema escolar brasileiro, ampliando o contexto de desigualdades
educacionais entre os sistemas públicos e privados de ensino, principalmente a educação infantil, especialmente o atendimento educacional de
crianças de 0 a 3 anos em creches. E por isso mesmo, em um momento
tão dramático, torna-se relevante e inadiável continuar pensando o papel
da creche e da (pré) escola pública e dos/das professoras e professores
nos processos de formação humana de crianças, jovens e adultos no país,
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tomando cada (pré) escola, cada creche, cada contexto escolar como um
território de potência e de resistência à barbárie em curso no país.
Nessa perspectiva, o presente artigo, que é fruto de uma pesquisa
em desenvolvimento (TAVARES, 2018), objetiva discutir e problematizar
a luta de movimentos de mulheres por creche, em especial, das mulheres
que constituem o Movimento de Articulação das Creches – ArtCreche,
que vem atuando em São Gonçalo, na região metropolitana do Estado
do Rio de Janeiro, desde 1980, e que, nesse contexto pandêmico, lutam
pelo direito aos seus salários. Nesse percurso, provocada pela força política,
pedagógica e discursiva da(s) longa(s) luta(s) de mulheres do ArtCreche,
assumo, no presente artigo, o pressuposto conceitual e político de que uma
teoria é um dispositivo analítico fundamental para conhecer o que ainda
não sabemos, e também para produzir estranhamentos naquilo que se apresenta como familiar, como por exemplo, o descaso dos poderes públicos
com a (re)produção da vida das classes populares nos diferentes territórios
da cidade (TAVARES, 2018).

Movimentos sociais por creches em São Gonçalo:
o papel do ArtCreche
Do ponto de vista histórico, segundo a pesquisadora Magali Alonso
(2009), no campo das Ciências Sociais, o termo “movimentos sociais” foi
criado no início dos anos 1960, com vistas a nomear multidões que se
manifestavam nas ruas exigindo mudanças pacíficas (“faça amor, não faça a
guerra”), aparentemente desinteressadas em pressionar o Estado por algum
tipo de poder. Nessa perspectiva, o termo movimentos sociais vem assumindo, nas últimas cinco décadas, diferentes significados e sentidos, fundamentados em distintas teorias (TOURAINE, 1977; MELLUCI, 1989;
GOHN, 2010; ALONSO, 2009; e TARROW, 2009).
Ainda de acordo com Alonso (2009), tais teorias construíram os
seus principais fundamentos políticos e epistêmicos em oposição à teoria
marxista, à concepção de revolução social, ao protagonismo das classes
trabalhadoras fabris, e do operariado urbano. Para essa autora (Ibid.), as
configurações desses movimentos, os modos de luta e os seus repertórios
de ação buscariam explicitar modos distintos do movimento operário e
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fabril. E esses movimentos sociais se caracterizariam pela heterogeneidade de seus atores, pela origem não operária de suas lideranças e da
composição de seus membros, pelo repertório de ação distinto das mobilizações tradicionais do operariado fabril, pela utilização de passeatas e
manifestações de massa e performances nas ruas como forma de expressar
e reivindicar suas demandas e reivindicações.
Em linhas gerais, os movimentos sociais que, até a década de 1960,
eram compreendidos fundamentalmente a partir de leituras marxistas, e
que se pautavam majoritariamente no estruturalismo e no funcionalismo
para analisar/explicar as ações coletivas do operariado sob o par política e
economia, sofreram novas configurações, sendo lidos e compreendidos à
luz de uma concepção culturalista-identitária (GOHN, 2010), que passaria a enfatizar as relações microssociais e culturais, mobilizando outras
questões, relacionadas a gênero, raça, estilos de vida, meio ambiente etc.
É importante destacar, nesse novo contexto teórico e conceitual, as
formulações de Alain Touraine (1977), que vai ressaltar o sentido da ação
dos movimentos sociais por meio da compreensão dessa ação em situações
de conflito político. Ainda segundo esse autor, devemos atribuir um olhar
sobre os movimentos sociais, sobre as ações coletivas, não somente como
objeto de análise, mas, também como sujeitos pertencentes a uma sociedade dinâmica, complexa, antagônica e principalmente histórica. Principalmente, porque o objeto da teoria da ação social é o sujeito histórico; Alain
Touraine (1977) defende a necessidade de um olhar dialético e dialógico
para o campo empírico de análise, reconhecendo a historicidade dos diferentes sujeitos e de seus interesses manifestos.
No Brasil, uma das primeiras referências a ser destacada no uso de
novas abordagens e na construção de outras categorias analíticas e conceituais sobre o campo dos movimentos sociais, criticando as abordagens de
cunho estruturalista que hegemonizavam a leitura desses movimentos no
final da década de 1970, é o sociólogo Eder Sader, em seu livro Quando
novos personagens entram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores
da Grande São Paulo, 1970-80, publicado em 1988.
Sader (1988) apresenta em seu livro algumas questões nodais que
englobam duas categorias desses novos personagens no contexto de lutas e
reivindicações: a irrupção do sujeito coletivo, social e descentralizado e as
matrizes discursivas que estes vão utilizar para a leitura e a intervenção na
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realidade social, sobretudo pela ação coletiva em prol das conquistas de
seus direitos fundamentais, como moradia, educação, transporte, trabalho,
saúde, etc. Como indicador da emergência de novas identidades coletivas,
este novo sujeito dos movimentos sociais se tornaria uma categoria fundamental, à medida que sua identidade e seus repertórios de ação coletiva
se materializariam a partir da coletividade, do sujeito coletivo, através do
qual os seus membros procurariam defender seus interesses e expressar suas
vontades políticas, constituindo essa identidade coletiva na luta.
Ao reivindicar uma aproximação conceitual com as questões citadas
por Sader no referido livro, e com os movimentos de luta por creche em
São Gonçalo, em especial o papel do movimento ArtCreche nas lutas pelo
direito à creche, venho intencionando investigar a identidade coletiva desse
movimento como “sujeito histórico”, isto é, busco refletir sobre a composição e interesses em disputas, tanto dos/das partícipes desse movimento,
quanto dos outros atores envolvidos nas lutas por creches na cidade, tais
como Prefeitura, vereadores, Sindicatos dos Profissionais de Educação etc.
Em linhas gerais, as questões das lutas pelos direitos sociais, pelo
“direito a ter direitos”, me obriga a retomar a problemática do poder
local, dos movimentos sociais e das escalas do poder nos jogos decisórios das políticas sociais e educacionais no território vivido pelas classes
populares: o local. Nesse sentido, pergunto: qual o poder do poder local? Será que descentralizar competências decisórias e/ou executoras é
necessariamente fortalecer a democracia? É possível conseguir respostas
às demandas por direitos na forma como o Estado se relaciona com a sociedade civil? Ou o que o Estado permite é o fortalecimento de “mandonismos locais”, ignorando e/ou cooptando os movimentos sociais e suas
lideranças? Qual o espaço concedido aos profissionais de educação, em
especial aos educadores (as) populares das creches comunitárias, nesses
processos? Por que o prefeito e os demais sujeitos do staff da administração central da prefeitura, tais como secretário de educação, supervisores/
as e coordenadores/as da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo suspenderam os salários das educadoras das creches comunitárias
durante os sete (7) meses da pandemia? Mesmo com elas trabalhando
junto às crianças e suas famílias por meio remoto?
No presente artigo, optei por focalizar a luta do ArtCreche na pandemia do coronavírus em diálogo com autores/as que fazem alusão à eclo256
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são dos movimentos populares na década de 1980, bem como ao seu refluxo no período de pós-democratização brasileira, tais como Sader (1988),
Arroyo (2003), Gohn (2010), dentre outros. Para fins de compreensão das
lutas do ArtCreche e dos cenários de implementação das políticas públicas
de educação infantil em São Gonçalo, adotei como perspectiva de nossa
análise o conceito de poder local, conforme venho afirmando em minhas
pesquisas (TAVARES, 2018).
O exercício de poder não se resume ao Estado, mas está disseminado em múltiplas instituições sociais, em diferentes modalidades de poder
local, sendo que, no Brasil, especialmente devido às formas históricas de
organização e estruturação do Estado, o conceito de poder local vem sendo
remetido à esfera municipal.
Tal abordagem conceitual sobre poder local articula-se à concepção de Estado conforme abordagem de Gramsci (1995), na qual
também nos apoiamos, segundo o qual o Estado não é apenas um aparelho de governo, mas também “o aparelho privado de hegemonia ou
sociedade civil” (GRAMSCI, 1995, p. 43). Nesse sentido, ao tratar-se
da sociedade civil, esta não diz respeito apenas aos movimentos sociais
populares articulados pelas classes subalternas. Dela também fazem
parte diversificados grupos de interesses, que estão relacionados ao poder governamental, e que também compõem o poder político local. E
que travam lutas e disputas de interesses pelo acesso às suas demandas
fundamentais.
Nesse sentido, ao intencionar compreender a luta contemporânea
do movimento ArtCreche por seus direitos fundamentais (condições
de trabalho, salários), bem como pela expansão da educação infantil
na cidade, busco, sobretudo, complexificar o repertório de lutas pela
ampliação das creches públicas nos bairros mais populosos e pobres do
município. Como vem se dando a luta por creches hoje? Quem são os
principais atores e quais os seus repertórios de ação? No movimento
de pensar e problematizar essas questões, venho compreendendo que
estudar de forma mais aprofundada as lutas no lugar, isto é, os embates
realizados nas entranhas do poder local, nos oferece pistas fecundas sobre
o longo e difícil processo de democratização do direito à educação, sobretudo da educação infantil de crianças das classes populares e pobres
no município.
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A constituição de creches comunitárias no Brasil e suas implicações
no direito à Educação Infantil: as lutas das mulheres do ArtCreche em
São Gonçalo
De forma breve, porém em diálogo com uma perspectiva histórica,
assinalo que, em linhas gerais, a criação e a expansão de creches comunitárias no Brasil ocorreu a partir da década de 1970, quando o contexto de
crise econômica e deterioração das condições de vida da classe trabalhadora
favoreceu a incorporação crescente das mulheres ao mercado de trabalho,
e, com isso, ampliou-se a demanda por espaços de educação e cuidados de
seus filhos e filhas pequenos(as). A conjuntura do período favorece, ainda, a eclosão movimentos populares, com destaque para os movimentos
de mulheres e para as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja
Católica, cuja atuação é determinante para a formação de muitas creches
comunitárias, inclusive no município de São Gonçalo.
Em nossa compreensão, as creches comunitárias, mais do que uma
proposta educativa para compensar a ausência de equipamentos de educação das crianças pequenas, surgiram, principalmente nas favelas e áreas
pobres do Estado do Rio de Janeiro, como solução para o atendimento às
crianças das camadas populares em face da ausência histórica do Estado
nessa área educacional. Posteriormente, em função de suas lutas e pressões,
muitas delas adquiriram subsídios do poder público via convênios e apoio
de organizações filantrópicas, tendo em vista que começam a ser tratadas
como entidades sem fins lucrativos.
O intuito de muitos programas era ampliar significativamente o
atendimento em termos quantitativos, sem o aporte proporcional de
verbas públicas, o que era viabilizado pela exploração de mão de obra
voluntária ou semivoluntária das comunidades pauperizadas, leia-se favelas e áreas de ocupação popular, das quais, muitas vezes, não era exigida qualquer qualificação profissional para atuar em creches, sobretudo
pela ausência histórica de um ethos profissional nesse campo do trabalho educacional, bem como a sua associação com a maternagem infantil
(ROSEMBERG, 2002).
Além disso, a distorção a que é submetida essa concepção de participação dos sujeitos, principalmente das mulheres, nesse tipo de ações merece destaque, por conta de sua dimensão despolitizante e muitas vezes de
cooptação. A atuação dos membros da denominada comunidade é identi258
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ficada com a democratização dos processos educativos, mesmo quando o
que se percebe em muitas realidades é a população local restrita ao papel
de mera executora de funções e projetos para cujo processo de elaboração
sequer é (ou foi) convidada a participar.
Com as modificações que foram impetradas na educação infantil a
partir da Constituição de 1988, que tornou a educação em creches e pré
-escolas direito das crianças, da família e dever do Estado, e, posteriormente, com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96), que definiu a educação infantil como a primeira etapa
da Educação Básica, além da implementação do FUNDEB, garantindo
o financiamento para as creches públicas, comunitárias e filantrópicas, os
convênios passaram, a partir de 2004, a ser efetivados através da Secretaria
de Educação de São Gonçalo, passando a ter caráter mais regulatório do
que educativo, devido às inúmeras burocracias e exigências legais para o
seu funcionamento.
Nesse período, configuram-se no município duas formas de atendimento em creches: uma na qual o poder público se responsabilizava integralmente pelo atendimento em instituições públicas municipais; e outra
forma na qual os investimentos são parciais e os recursos possuem forte
restrição de utilização, sobretudo em relação à construção e melhorias nos
espaços físicos das creches comunitárias.
Do ponto de vista territorial, São Gonçalo está dividida em 108
bairros, sendo 90 bairros oficiais e 18 reconhecidos pela população (IBGE,
2012), o que significa que, no município, existem bairros subdivididos
que nem sempre contam com a legitimação e o reconhecimento das instituições federais e do poder governamental local. Esse é o caso do Jardim
Catarina. Considerado o maior loteamento da América Latina, subdividese em quatro sub-bairros: Jardim Catarina Novo, Jardim Catarina Velho,
Pica-Pau e Ipuca.
Vale salientar que, na grande maioria dos casos, a marca de cidadania política desses bairros é representada pelas lutas de grupos populares
organizados em associações de moradores, que demandam e reivindicam a
implementação de políticas públicas nessas favelas, bairros e loteamentos.
É justamente pelo acompanhamento do trabalho político desses grupos e
associações que vimos investigando e buscando compreender as lutas e a
demanda por creches nesses territórios da cidade.
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Nesse período, não houve construção de creches, mas uma escola
da rede e dois (2) CIEPs municipalizados foram adaptados para a oferta,
contrariando o que o próprio texto do Plano Municipal de Educação de
São Gonçalo (PME) previa2.
Do ponto de vista da composição dos sujeitos e da representação de
sua identidade coletiva, majoritariamente o ArtCreche é constituído por
mulheres na faixa etária de 25 a 50 anos, a maioria com baixa escolaridade,
muitas apenas com as séries iniciais do Ensino Fundamental, sendo que a
grande maioria, do ponto de vista étnico-racial, é negra, nascida e criada
nos bairros pobres e populares da periferia de São Gonçalo. As educadoras
mais velhas são, em sua maioria, migrantes dos estados do norte e/ou do
nordeste brasileiro, oriundas dos fluxos migratórios produzidos pelo capitalismo desenvolvimentista no período da ditadura militar no país.
Nessa perspectiva, o que o trabalho de campo junto ao ArtCreche
tem apresentado com dados contundentes, que falam e me obrigam a uma
compreensão mais complexa das dificuldades de fissurar essa representação negativa dos movimentos sociais, é justamente o caráter de classe, de
gênero e de raça desse movimento, ou seja, a sua interseccionalidade (MIGUEL, 2014), sendo fundamental a construção de uma análise mais complexa sobre a presença maciça de mulheres negras e invariavelmente pobres
na luta por creches no município.
Em outra perspectiva, entendo, hoje, que a questão de gênero constitui um dos eixos centrais que organizam nossas experiências no mundo
social mais amplo. Isso significa afirmar que, onde existem desigualdades
estruturais e conjunturais que atendem a padrões de gênero, também são
definidos posicionamentos relativos ao papel de mulheres e homens, ainda
que a questão de gênero não possa ser compreendida de maneira isolada,
mas em profunda vinculação com as questões de classe, raça, sexualidade,
espacialidade e outras clivagens sociais.
Com base em estudos já realizados (BIROLI, 2004; ROSEMBERG, 1986; BHATTACHARYA, 2020), posso afirmar que, na cultura
ocidental, sobretudo na cultura ibérica, o cuidado com as crianças, com
2 O Plano Municipal de Educação de São Gonçalo, aprovado em 2014, intencionou
como meta a construção de, no mínimo, uma creche pública municipal por ano durante
o decênio 2014-2024. Meta que não está sendo cumprida até agora.
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pessoas idosas e com as pessoas doentes tem sido uma responsabilidade e
um trabalho atribuído principalmente às mulheres.
O trabalho majoritariamente feminino realizado pelas educadoras
das creches comunitárias que constituem o movimento ArtCreche expressa
questões ainda pouco estudadas nos movimentos de profissionais da educação em São Gonçalo, tais como a interseccionalidade (MIGUEL, 2014)
das diversas formas de opressão presente na luta dessas mulheres: questões
de gênero, de raça, de classe, de desigualdade de poder simbólico pelos
“efeitos do lugar” (BOURDIEU, 2001) que as mesmas ocupam nos territórios da cidade, dentre outras.
A luta das educadoras do ArtCreche tem me provocado a pensar
e questionar o sentido privado da educação e do cuidado com crianças
pequenas, bem como o pouco valor e reconhecimento social desse trabalho, principalmente quando os sujeitos envolvidos (crianças, educadoras e
familiares) são pobres, favelados(as) e majoritariamente negros(as). Nesse
sentido, uma das principais lutas do movimento é a produção de outra
discursividade material e simbólica sobre a experiência (THOMPSON,
1987) de trabalho na creche.
Subtrair a creche da esfera do privado, da esfera da “maternagem”,
do trabalho doméstico, do cuidado como um ofício feminino por natureza, bem como o baixo valor social das atividades de cuidar, enfim, a
desvalorização social do cuidado, faz com que atividades a ele relacionadas
sejam, de modo geral, mal remuneradas.
Com relação a essas questões, Flávia Biroli (2004, p. 57) nos alerta:
O treinamento social das mulheres para o cuidado com os
outros e sua especialização no cuidado dos dependentes em
sociedades nas quais a divisão sexual do trabalho continua a
ter importância na organização das relações na esfera privada
e na esfera pública as mantêm nas posições mais baixas nas
hierarquias salariais e de prestígio, mesmo quando se desdobram no exercício de atividades remuneradas.

Na sociedade brasileira contemporânea, as questões referentes às tarefas do cuidado, seja na creche, na casa, nos equipamentos sociais, tais
como asilos, clínicas e serviços de assistência social pública e/ou de caráter
filantrópico, envolve uma gama bastante complexa de questões, sobretudo,
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quando o trabalho de cuidar dos outros é convertido em valor monetário.
Essa problemática se agudiza, especialmente quando são mulheres pobres
e negras que assumem a responsabilidade das tarefas do cuidado, seja das
crianças, seja dos mais velhos. Assim, segundo Miguel e Biroli (2014, p.
59), “a divisão sexual do trabalho e a invisibilização do trabalho não remunerado realizado por mulheres na esfera doméstica e familiar obscurecem
uma dimensão importante da desigualdade de gênero”, enfraquecendo as
possibilidades de justiça e maior igualdade na esfera doméstica, visto que a
dupla (ou tripla) jornada de trabalho de inúmeras mulheres do ArtCreche
parece ser naturalizada por elas como parte da divisão sexual do trabalho,
como parte inerente ao gênero feminino.
Acredito que esse cenário se encontre extremamente agudizado pela
falta de recebimento de salários no período da COVID-19, no qual a interseccionalidade das questões de classe, gênero e raça nos parece evidente e torna-se urgente de ser estudada e problematizada pelos sujeitos que
constituem o ArtCreche, principalmente por possibilitar a compreensão
dos mecanismos de reprodução das desigualdades econômicas e gênero na
cidade, além de propiciar um debate sobre o racismo presente e silenciado
no debate de quem é o/a usuário e o/a trabalhador/a das creches comunitárias e públicas do município: majoritariamente crianças pequenas, pobres e
negras dos bairros e favelas da cidade.
Hoje, em 2020, mesmo na adversidade da conjuntura repressiva
atual, após a finalização do golpe de estado dado contra a frágil democracia brasileira, culminando na eleição de um governo autoritário, antidemocrático e ultraliberal em 2019, os movimentos sociais populares
começam a substituir as lutas virtuais travadas nas redes de internet, (re)
iniciando as disputas e alianças de corpos nas ruas – mesmo com o cenário da pandemia da COVID-19 e seu espectro de letalidade ainda rondando a todos e todas, dificultando a tomada das ruas de todo o país, inclusive em São Gonçalo, parecendo confirmar que os movimentos sociais
estão se preparando para retomar o direito à cidade, buscando retomar às
ruas como repertório de luta coletiva.
Estudar esse recrudescimento das lutas por projetos em disputa, tanto
no nível (inter)nacional, como no nível microssociológico local, me parece
uma questão central na Educação Popular e nos movimentos sociais, sobretudo pelo caráter histórico da EP, que nasceu e se consolidou articulada aos dife262
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rentes movimentos sociais, sempre buscando uma pedagogia de luta como possibilidade de (auto) formação e de afirmação dos sujeitos populares – homens,
mulheres, jovens e crianças como sujeitos políticos, autônomos e solidários.

Considerações finais: outras gramáticas formativas
em tempos de enfrentamento das desigualdades
sociais: o que é possível aprender com o coronavírus?
Em diálogo com Santos, em seu livro A cruel pedagogia do vírus (2020),
uma das lições a serem aprendidas diz respeito aos impactos da COVID-19
nas escalas do território do vivido. A pandemia do coronavírus reitera a dimensão política e epistêmica de investigar o lugar, tomando-o como densidade
analítica e compreensiva de processos formativos de crianças, jovens e adultos, e nos leva ao diálogo com Santos (1994), que, em sua formulação teórica
sobre a sua epistemologia existencial, nos instiga a realizar o exercício de estudar o que cada lugar tem de singular, de específico, de diferente e original,
para compreendermos como os sujeitos agem e produzem modos de vida,
relações e práticas sociais, dentre as quais o direito à educação na cidade.
Desse modo, entendemos que essa breve contextualização poderá contribuir para a compreensão do conceito de formação humana como um processo aberto, que vai sendo desenhado ao longo da vida, dialogando com a condição de inacabamento de homens e mulheres, como define Freire (1997, p. 20):
A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição política ou certo interesse econômico o
exijam. A educação é permanente na razão, de um lado, da
infinitude do ser humano, de outro, da consciência que ele
tem de finitude. Mas ainda pelo fato de, ao longo da história,
ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia,
mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A
educação e a formação permanente se fundam aí.

Outra lição a ser revigorada implica conceber homens, mulheres, crianças e jovens como seres inacabados, nos levando a refletir os seus processos formativos como caminhos abertos e bifurcação de trajetórias que serão trilhadas
ao longo de nossas vidas, um caminhar meio nômade que é também marcado
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pelo contexto sócio-histórico do qual fazemos parte. Dessa maneira, os processos formativos que defendo englobam muito mais do que os conteúdos
curriculares e modos de fazer pedagógicos; abrangem, também, as dimensões
pessoais e subjetivas tomadas por nós como produções sociais e coletivas. Isso
alude a pensar a (pré) escola, a creche, enquanto um espaço fundamental da
aprendizagem da democracia, do bem comum, da solidariedade generalizada
e do estar junto. A educação infantil pública pensada como um espaço interseccional torna-se fundamental para se problematizar a vida coletiva, para se
produzir agenciamentos societários que desnaturalizem e recriem as estruturas
desiguais do capitalismo mundial integrado (TAVARES, 2018).
Em São Gonçalo, município bastante populoso do Estado do Rio de
Janeiro e território de nossas pesquisas interessadas, a pluralização das experiências infantis, os diferentes modos de ser criança, bem como a heterogeneização
da infância como categoria geracional, vem colocando questões nodais para as
diferentes agências sociais reguladoras da infância, como o Estado, a família,
a escola, os mass media. Em nosso estudo, vimos confirmando que o Estado
não é a expressão única de interesses dominantes, que não é impermeável às
pressões advindas de outros grupos da sociedade. Estado e sociedade civil são
espaços de lutas pela hegemonia ou direção político-ideológica em torno de
um projeto, nos quais estão em confronto os diversos interesses.
Atualmente, no município de São Gonçalo, as relações entre o movimento de creches comunitárias e o poder público também envolvem o
consenso ou momentos de consenso. É emblemático, nesse sentido, o movimento intitulado “Creches Comunitárias e o direito ao salário” (MOREIRA, 2020), que tem o intuito de afirmar uma posição pública das
educadoras e educadores (cerca de 330) pelo pagamento dos seus salários
junto ao Ministério Público, sociedade civil e demais órgãos municipais.
Nessa perspectiva, o campo da formação política das educadoras
e educadores constrói-se também pelos repertórios de ação política desses sujeitos. É a partir das escolhas individuais e participação nas lutas
coletivas que o campo da formação política se organiza e se consolida,
oportunizando às mulheres-educadoras do ArtCreche inúmeras possibilidades de construção de uma ação política na esfera pública, uma
experiência concreta de luta política.
Sabemos que a falta de creches e de políticas adequadas para uma
conciliação mínima entre o cotidiano do trabalho e o cuidado com as
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crianças pequenas penaliza as mulheres, muito mais do que os homens,
principalmente em Sociedades nas quais a divisão dos papéis sociais e sexuais permanece ainda muito vinculada aos modelos convencionais, pautada numa certa ideologia do feminino e do masculino.
Por entendermos o papel estratégico, ideológico, geracional, cultural,
sexual, educacional e político da creche na formação integral e humana das
crianças pequenas, defendemos a luta por creches como uma luta de toda a
sociedade, principalmente pela possibilidade de formação de meninas e meninos que possam crescer enfrentando e produzindo outros modos de estar no
mundo, sobretudo no campo da sua construção identitária e das relações de
igualdade de gênero, especialmente ao que tange às formas de reprodução da
vida coletiva. O trabalho da creche, que envolve majoritariamente o trabalho
feminino, se insere no que se denomina “economia do cuidado” (BHATTACHARYA, 2020), sendo a crise capitalista também uma crise da reprodução
social. Uma das questões nodais que o capitalismo conspira para ocultar é a expropriação do trabalho da reprodução social realizado por mulheres, tal como
a prefeitura de São Gonçalo insiste em praticar, não pagando os salários das
educadoras/es das creches comunitárias vinculadas à Secretaria de Educação.
Ainda afirma Tithi Bhattacharya (2020), professora e feminista indiana, que
é pelas atividades de reprodução social que produzimos a nossa existência. E
quando uma sociedade retira a sustentação pública à reprodução social e engaja suas principais provedoras em longas e cansativas jornadas de trabalho mal
remunerado, ela esgota as próprias capacidades sociais do que depende (Ibid.,
2020). Essa questão nos convoca, enquanto mulheres e homens trabalhadores/
as, à luta coletiva pelo pagamento dos salários das educadoras/es do ArtCreche.
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Corporeidades
e Educação de Jovens
e Adultos: movimentos
que interrogam a
necropolítica
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Resumo: Identificando que há diferentes formas para a ausência ou presença dos corpos nos cenários públicos e reconhecendo que esta é uma
questão socialmente construída, marcada por uma produção histórica
(individual e coletiva) relacionada à nossa formação e constituição como
sujeitos, indagamos como a escolarização e a formação docente abordam
esses aspectos. Destacando a corporeidade como categoria de análise, objetivando que o movimento constitua-se como um princípio na formação de professores, compondo políticas públicas direcionadas à docência,
especialmente para atuação na Educação de Jovens e Adultos (EJA), este
artigo apresenta essas questões em contexto marcado pelo novo coronavirus e pela necropolítica, evidenciando a importância de processos
formativos e políticas que não ignorem àqueles e àquelas constantemente precarizados, criminalizados, explorados e mortos. As considerações
finais, sempre provisórias, revigoram a urgente e necessária consolidação da educação pública, a manutenção do direito à escolarização como
expansão da vida e a efetivação de políticas protetivas dos corpos dos
estudantes da EJA.
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Introdução – o movimento como princípio educativo
[...] Mesmo quando tudo pede
Um pouco mais de calma
Mesmo quando o corpo pede
Um pouco mais de alma
Eu sei, a vida não para
A vida não para não [...]
(Trecho da música Paciência, de Lenine).

Associando vida ao movimento, venho interrogando as formas como
o corpo se faz presente nos cotidianos escolares e nas formações docentes,
especialmente na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Presença que é predominantemente marcada pela negação, ou, como outro
lado da mesma moeda, pela necessidade de controle dos corpos em geral,
especialmente dos insubmissos, diferentes, “desajustados” – como muitos
compreendem os jovens e adultos que não conseguiram entrar no universo
escolar, ou interromperam seu processo de escolarização.
Formas de pensar que são indagadas por diferentes movimentos:
com a filosofia, aprendemos que o exercício do pensamento requer sair
do lugar, para olhar outras paisagens, desprendendo-se de velhas amarras
(PIOLO; PAIVA, 2017; KOHAN, 2015); com a educação física escolar,
compreendemos que educação, corpo e movimento se constituem nas relações com os diferentes contextos (COLETIVO DE AUTORES, 2012;
CARVALHO, 2012). Deslocando-se pelo Brasil, com os “movimentos
sociais”, abarcamos diferentes maneiras de grupos se constituírem, organizarem e intervirem na esfera pública (ALONSO, 2009) e, especialmente
com o Movimento dos Sem Terra, aprendemos a necessidade de uma “pedagogia do movimento” (CALDART, 2000).
Entendendo, então, que há um papel educativo em cada um desses
aspectos, esse artigo percorre o caminho de identificar que o movimento
pode se constituir em um princípio na formação de professores e na composição de políticas públicas direcionadas a essa formação, especialmente
para atuação docente na EJA. Porém, na forma hegemônica de identificar a
presença do corpo na educação, na organização da educação física escolar,
na história das ciências sociais, encontramos as formas lineares, cartesianas,
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excludentes, opressoras, predominando, tornando-se eixos de sustentação
de uma cultura hegemônica, associada a um tipo de organização social.
Querendo deslocar essa forma de compreender o corpo e suas relações com a educação e a EJA, um aspecto a interrogar são as concepções de corpo que o definem por instâncias independentes e separadas: a
mente (configurando a nossa razão, lógica, pensamento); os sentimentos
(formando as nossas sensações, “espiritualidade”, desejos) e o corpo (constituído por ossos, músculos e demais componentes anatômicos e fisiológicos). Junto à lógica da meritocracia e hierarquização, tão presentes em
uma sociedade que qualifica e introjeta a ideia de que o esforço é sempre
recompensado, aprendemos a colocar o corpo em nível de menor importância, potencialmente em situação de pecado e degradação. Da mesma
forma, identificamos que os jovens e adultos que não estudaram no tempo
considerado certo perderam essa chance, por responsabilidade individual,
por não terem “corrido atrás”, por incompetência ou por preguiça...
Reconhecendo que ainda prevalece essa maneira de encaminhar a
vida em sociedade – o que inclui a educação –, também consideramos
que há outras formas. Dentre essas, nos aproximamos daquelas marcadas
pela heterogeneidade, conflitos, contradições, rupturas. Gallo (2008), ao
convidar a pensar a “educação da diferença” pela diversidade e não pela
unidade, também sugere pensar os que estão diante de nós a partir dos
encontros. Entender os alunos da EJA pelas maneiras como dialogam
com as histórias e condições que os formam é abordar um legado histórico, no fluxo de compreender sua construção para modificar e ir além,
pois nossa sensibilidade e atenção não estão imobilizadas pelos registros
preponderantes do passado. Mudança que não significa “varrer pra debaixo do tapete”, mas identificar as causas históricas e promover a reparação de uma dívida social com parte da população, como as Diretrizes
Curriculares para a EJA preconizam (BRASIL, 2000).
Pensar assim não somente indica olhar o passado para entender a
produção das questões que nos afetam, mas auxilia a criar condições para
abertura ao novo – como o movimento do estudar oferece. E, justamente
pela força da história nas nossas condições de existência e em tudo que
é socialmente produzido, que a escolarização torna-se um direito e uma
possibilidade de, pelo estudo, modificar, mudar, movimentar de lugar o
que estava previsto.
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O PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) realizado
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2017 mostra
a existência de 7,5% de analfabetismo absoluto na população brasileira
– o que significa cerca de 15 milhões de habitantes, em um universo de
209 milhões de brasileiros e brasileiras (dados oficiais de 2017, ainda sem
atualização). Não querendo contribuir para uma “cultura da estatística”, ficando apenas nos números, esses índices auxiliam a questionar esses dados
elevados em pleno século XXI e, ao mesmo tempo, tentar compreender o
porquê de, na formação de professores, a educação de adultos pouco aparecer. Problemática que está intensificada pela pandemia provocada pelo
novo coronavírus, quando a EJA sai da pauta do debate público.
Nesse sentido, concordamos com Santos (2020), quando este
sinaliza o quanto esse contexto pandêmico é uma alegoria, pois “[...]
não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a discriminação, a
exclusão social e o sofrimento imerecido que elas provocam. Acontece
que tais assimetrias se tornam mais invisíveis em face do pânico que se
apodera dos que não estão habituados a ele” (Ibid., p. 21). O que nos faz
detectar uma distopia nos cercando e, por isso, acirrando a necessidade
de virada epistemológica.
No que diz respeito à distopia, trago à cena um texto cinematográfico. No filme Divino amor2, como no contexto social brasileiro, identificamos a atualização da força de uma forma de vida na qual estão naturalizadas nossas condições de existência, evidenciando a precariedade na qual
alguns corpos são historicamente abandonados. Butler (2018) auxilia a fazer a distinção entre vulnerabilidade e precariedade – enquanto a primeira
retrata a imprevisibilidade da vida, a segunda expõe as formas sociais como
pessoas são colocadas em situação de exploração, alienação, risco e morte.
Assim, ter a corporeidade como categoria de estudos faz parte do
movimento de desnaturalização da vida – tanto do olhar sobre o corpo,
como das condições de existência. Para pensar os processos formativos
pelo/com o corpo, a discussão filosófica desses conceitos mediados pela
2 Lançado em 2019, com direção de Gabriel Mascaro. Sinopse: Joana, uma escrivã de
cartório, usa sua posição no trabalho para salvar casais que chegam para se divorciar. Ela
faz de tudo para levar os clientes a participarem de uma terapia religiosa de reconciliação
no grupo “Divino Amor”. Tudo é em nome de um projeto maior para a manutenção da
família sagrada dentro da fé e da fidelidade conjugal.
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cultura, como campo relacional, tem sido ponto central para identificar a
construção histórica de nossa corporeidade como parte da nossa assunção,
histórica, da vida. Freire (1987) menciona a distinção entre humanos e
animais – e estes últimos não podem comprometer-se, pois
Sua condição de a-histórico não lhe permite assumir a vida,
e, porque não a assume, não pode construi-la. E, se não constrói, não pode transformar o seu contorno. Não pode, tampouco, saber-se destruído em vida, pois não consegue alongar seu suporte, onde ela se dá, em um mundo significativo
e simbólico, o mundo compreensivo da cultura e da história.
Esta é a razão pela qual o animal não animaliza seu contorno
para animalizar-se, nem tampouco se desanimaliza. No bosque, como no zoológico, continua um “ser fechado em si” –
tão animal aqui, como lá. (FREIRE, 1987, p. 56).

E continua
Os homens, pelo contrário, ao terem consciência de sua atividade e do mundo em que estão, ao atuarem em função de
finalidades que propõem e se propõem, ao terem o ponto de
decisão de sua busca em si e em suas relações com mundo, e
com os outros, ao impregnarem o mundo de sua presença criadora através da transformação que realizam nele, na medida
em que dele podem separar-se e, separando-se, podem com ele
ficar, os homens, ao contrário do animal, não somente vivem,
mas existem, e sua existência é histórica. (Ibid., p. 56).

Como parte do nosso tornarmo-nos históricos, humanos, está a
construção de processos que transformem a situação de precarização da
vida de alguns, pois somos sujeitos constituídos e afetados por uma coletividade. Para Geertz (1989), o tornar-se humano “é tornar-se individual,
e nós nos tornamos individuais sob a direção dos padrões culturais, sistemas de significados criados historicamente em termos dos quais damos
forma, ordem, objetivo e direção às nossas vidas” (p. 64). Desse modo,
para desenvolver políticas educacionais e processos formativos que identifiquem os estudantes da EJA como sujeitos humanos, históricos, plenos
de experiências, muitas das quais estão diretamente relacionadas às condições e circunstâncias de existência (como o acesso aos estudos), podemos
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compreender esses estudantes como Alonso (2009) identifica o surgimento
dos movimentos sociais: como novo ator coletivo. Afinal, atuar na EJA
significa demandar a democratização política do Estado para uma democratização social, a qual requer questionar o que habitualmente fazemos,
priorizamos, encaminhamos.
Hoje, em tempos de uma pandemia causada pela COVID-19,
quando muitos não conseguem perceber e relacionar as contradições
expostas, identificamos o quanto esse processo constitui uma luta pela
democratização em diversos níveis, uma atuação docente e políticas públicas capilarizadas, abarcando diferentes esferas sociais (macro e micro
políticas). Baseando-se em Melucci, Alonso (2009) aponta o quanto
o corpo se tornou objeto (de consumo, da ciência, da padronização) e
como isso o tornou uma nova zona de conflitos. Essa questão pode ser
abordada de diversas formas, como Alonso (2009) mesmo destaca. Para
os fins desse artigo, a partir do entendimento da corporeidade como
categoria de estudo e investigação, nos interessa a construção social
sobre esses aspectos e como o relacionamos ao exercício da docência
para a EJA.
Falar em corporeidade é compreender o corpo como produto e
produtor de cultura – e esta, por ser um campo de relação, é composta por tensões, contradições, rupturas, pressões do hegemônico. Não
abordamos aqui a cultura como algo “salvacionista”, contendo apenas
aspectos positivos. Mas inserir o corpo na dinâmica cultural, histórica,
social traz outras possibilidades de abordá-lo, pois estamos impregnados por uma visão mecânica e biológica em relação aos corpos. Nesse
caminho, a cultura torna-se elemento fundamental – não somente por
apresentar que há distintas formas de organização da vida, mas por nos
requisitar a olhar para o dinamismo da própria cultura (porque mudamos, com o tempo, o espaço, as relações e as condições, nossos modos
de viver).
No específico deste artigo, a cultura auxilia a compreender a dinâmica socioeducacional das práticas corporais, pois esta contém aspectos que
não podem ser quantificados, na medida em que apresentam um “universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”
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(MINAYO, 2001, p. 21). Minayo (2001), nessa obra, refere-se à pesquisa,
mas uma forma de fazer pesquisa que dialoga com uma maneira de olhar
outros elementos que constituem o mundo – como os corpos.
No Brasil, nos anos 1980, quando estávamos vivendo a abertura
política daquele momento, a discussão sobre cultura ganhou força – e as
abordagens sobre o corpo na escola representaram uma alteração epistemológica, hoje ainda não plenamente realizada, pelas tensões que ainda
vivemos (e que causam distopias, como aqui já citado). Alonso (2009)
também identifica que esse cenário expõe cinco novas definições de cultura
em uso nos movimentos sociais: a inspirada na psicologia cognitivista; a
noção performativa; a que privilegia as narrativas dos ativistas; a noção de
cultura como moralidade; e os afetos explicando as mobilizações coletivas.
Não é nosso propósito, através deste artigo, entrar em cada definição, mas
destacar a complexidade, centralidade e importância que a cultura, como
conceito e categoria de pesquisa, ganha no cenário socioeducacional. Não
à toa, na área da educação física, a “cultura corporal” organiza a educação
física escolar e, nesse movimento, requer outra forma desse próprio escolar
(COLETIVO DE AUTORES, 2012; CARVALHO, 2017).
O exposto nesta seção é fruto de um trabalho docente incomodado
pela obviedade com a qual o corpo é naturalizado e, ao mesmo tempo, como
a vida de alguns e algumas é historicamente banalizada, hierarquizada, desqualificada, o que vem mobilizando produções acadêmicas que busquem
caracterizar e qualificar as concepções sobre corpo e práticas corporais nos
processos formativos, questionando as desigualdades sociais, problematizando como essas concepções expressam as tensões da construção da educação
como direito, especialmente na escolarização de jovens e adultos.
O contexto pandêmico acentua as contradições e retrocessos vividos
nos últimos anos. Aprofundando os estudos e pesquisas sobre o que nos
inquieta, em diálogo com esse cenário, reconhecemos o quanto a luta pelo
direito à educação, saúde, moradia, trabalho, dignidade, equidade significa
um movimento histórico pelo direito à vida.
Vida plena, não apenas sobrevivência.
Vida que demanda a afirmação dos princípios educativos, como os
movimentos podem sê-lo. Biografias individuais e coletivas que favoreçam
o questionamento do status quo e construam docências e políticas públicas
para todos/as e qualquer um/a.
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Corporeidade e formação comprometida com a vida
No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.
O delírio do verbo estava no começo, lá
onde a criança diz:
Eu escuto a voz dos passarinhos.
A criança não sabe que o verbo escutar não
funciona para cor, mas para som.
Então se a criança muda a função de um verbo,
ele delira.
Em poesia que é voz de poeta,
que é a voz de fazer nascimentos –
O verbo tem que pegar delírios
(“Uma didática da invenção, VI” – Manoel de Barros).

No exercício contínuo do estudar como gesto de formação humana e como ato contra-hegemônico, de resistência e enfrentamento
às estratégias de colonização e contraposição ao pleno viver, estarmos
atentos à presença, aos ecos, às vozes, aos diferentes movimentos que
auxiliem a identificar o que surge como aparente mudança, apresentando-se como algo novo, mas não trazendo novos paradigmas, fazse urgente e necessário. A responsabilidade docente está, então, como
dizem Masschelein e Simons (2014), no que selecionar para colocar
em estudo. Identificando que o estudar e as diferentes relações que se
possam estabelecer representam a autoridade sobre os estudantes. O
que requer atenção com o corpo inteiro...
Com esse cuidado, considerando a corporeidade como a constituição sócio-histórica de corpo, possível de integrar um trabalho docente
comprometido com a modificação de um contexto adverso à plenitude
da vida, de todos/as e de qualquer um/a, falamos em tensionamento ao
hegemônico e construção de mudança não como modismo, mas como
resultado da interrogação da simplificação e/ou do mau trato dado à vida
de alguns e algumas. Como indicam: a naturalização da nossa inserção
no mundo (por exemplo, as masculinidades e feminilidades serem referenciadas apenas pela genitália de nascença e, com isso, criarem padrões
e hierarquizarem as pessoas); o descarte de tipos de pessoas (como alguns
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anunciaram com tranquilidade de que morrerão “apenas” os mais velhos, na pandemia do novo coronavírus); a organização de instituições
de acordo com os usuários das mesmas (como significa pensar tipos de
escolas, de acordo com a condição financeira, anunciando que uns terão
formação para o “sucesso”, enquanto outros serão mantidos em condições de “fracasso”).
Questionando essa situação, exercitando a escrita, o estudar,
o pesquisar como exercícios do devir de uma vida não colonizada e
não oprimida, a formação (inicial e continuada) para atuação docente pode contribuir com a construção e a problematização da força e
da importância de movimentos e gestos pedagógicos que expressem
a educação como direito de todas e todas, sejam crianças, jovens ou
adultos. Ou seja, ao organizar a forma como fazemos o que fazemos
como professores e professoras, tornam-se fundamentais a atenção e o
interesse dos estudantes no objeto em estudo – colocando-o em diálogo e relação com a vida. O direito do estudar, ao ser negado, junto
com a negação das histórias de cada um/a, cria situações que colaboram com a construção de uma necropolítica, a qual produz mortes por
diversas situações, incluindo a exclusão do acesso e da permanência da
escolarização.
Necropolítica é um conceito amplamente difundido e empregado
a partir da obra de Achille Mbembe (2018). Mas também encontramos
essa ideia em outros escritos, como os de Paulo Freire, especialmente no
subtítulo “a situação concreta de opressão e os opressores” da obra “Pedagogia
do Oprimido” (FREIRE, 1987); e nos alertas de Santos (2020) a partir das
lições que essa pandemia nos traz.
Na afirmação da vida, muito bem vinda é a construção de uma
“pedagogia dialógica”, defendida por Freire (1987), na qual identificamos que a corporeidade e a cultura corporal fazem parte desse processo,
pois as linguagens, as expressões, as diferentes práticas corporais, ao não
caírem em uma lógica domesticada, tornam-se parte da transformação
objetiva da situação opressora, na qual homens e mulheres identificam as
razões históricas da criação, da predominância das formas de ser e existir
que se fazem nos corpos, nas técnicas e nos hábitos corporais.
O que requer indagar, pesquisar, identificar a concepção de corporeidade e cultura corporal que se faz cotidianamente, como uma for275
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ma de constituirmo-nos. O que também está presente em contexto
adverso, quando “[...] a educação reflete a estrutura do Poder, daí a
dificuldade que tem um educador dialógico de atuar coerentemente
numa estrutura que nega o diálogo. Algo fundamental, porém, pode
ser feito: dialogar sobre a negação do próprio diálogo” (FREIRE, 1987,
p. 120, nota 40). Na atuação docente, muitas vezes oprimimos quando
não acreditamos nos estudantes. Da mesma forma, afirmamos/destacamos sua incapacidade quando hierarquizamos saberes e instituições
e quando não nos permitimos sair do lugar. Uma conjuntura marcada
pelo isolamento social pode agravar isso, por gerar uma imobilidade,
uma suspensão imposta, um tempo em que a agonia impera em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus e pela forma como
o governo federal tem encaminhado estratégias para esse momento.
Nesse processo, identificamos a amplificação do descaso com a vida e a
produção da necropolítica.
Temos acompanhado várias previsões de que haverá mais pandemias no futuro, possivelmente mais graves. Santos (2020) é categórico
ao afirmar que “Tal ciclo infernal só pode ser interrompido se se interromper o capitalismo” (Ibid., p. 25). Para essa virada, faz-se necessário
criar novas formas de inventar, criar biografias individuais e coletivas.
As formações continuadas podem colaborar para a mudança desse curso, como uma pós-graduação que destaca as desigualdades sociais, a
qual, ao assumir desafios – como problematizar os contextos e as causas
da produção dessas desigualdades –, renova o acreditar na importância
das pesquisas para indagar a obviedade desse processo, o qual inibe a
expansão da vida.
Em movimentos investigativos, interrogativos, o tempo de suspensão, como o isolamento social causado pela pandemia, gera inúmeras
incertezas. Mas essas podem ser identificadas como possibilidade de nos
deslocar para o início daquilo que pesquisamos, perguntamos, escrevemos.
Para alguns, essa ideia pode significar não saber fazer, mas aqui trazemos
como a possibilidade de novo começo (KOHAN, 2015), e, ao mesmo
tempo, uma oportunidade de fazer com que a dúvida seja mola propulsora
do pensamento.
Novamente nos aproximamos de Freire (1987) quando distingue
as posições entre sectário de direita e de esquerda, mas avalia que expres276
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sam, em comum, a falta da dúvida. Mudar reivindica permanente questionamento, duvidar das certezas, possibilitar uma formação permanente,
identificar a provisoriedade do conhecimento, voltar e começar novamente
– como os jovens e adultos o fazem quando iniciam ou retomam seu processo de escolarização na educação básica. Também significa transformar/
afirmar o estudar como um tempo e espaço de proteção, seja na educação
básica ou no ensino superior, por nos permitir, momentaneamente, nos
afastarmos das forças hegemônicas, e, ao mesmo tempo, pelas indagações,
gerarmos novas formas de presença no mundo, pela criação de brechas e
fissuras, colocando-nos em diálogo, mesmo quando o contexto não é favorável para isso.
O que não significa alienação. E, aqui, nos distanciamos de uma
educação que se faz pela primazia de um falar desconectado da realidade, desconectado da vida – o que provoca o “arquivamento” da
nossa existência, porque quando “[...] fora da busca, fora da práxis, os
homens não podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida
em que, nesta destorcida visão da educação, não há criatividade, não há
transformação, não há saber. Só existe saber na invenção [...]” (FREIRE, 1987, p. 37).
Considerar que somos seres da práxis significa ponderar que somos seres históricos. A práxis está condicionada, mas não prescrita, e,
para exercitarmos nossa condição histórica, as relações em sociedade
só poderão ocorrer de forma horizontal. Nessa direção, Santos (2020)
questiona a “vanguarda” e propõe a “retaguarda” – para as lideranças/
intelectuais –, permitindo fazer parte do processo, mas não em condição de “comandante” – o que podemos aproximar da discussão dos
conhecimentos como aprendizagens e diálogo com os contextos, com
os diversos grupos sociais e, ao mesmo tempo, com nossa formação
pessoal, a qual sempre expressa a nossa presença objetiva no mundo.
Assim, por meio da formação, podemos desenvolver uma inserção docente como criação/transformação de novas realidades e de si, não de
submissão e adequação ao hegemônico. A docência para um pensar autêntico, criador, questionador, e não para antigas e novas convenções.
Podemos, então, considerar que as corporeidades revelam as invenções de uma educação que afirma e prioriza a vida?
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Considerações provisórias
[...] E a vida
E a vida o que é?
Diga lá, meu irmão
Ela é a batida de um coração
Ela é uma doce ilusão
Êh! Ôh!
E a vida
Ela é maravilha ou é sofrimento?
Ela é alegria ou lamento?
O que é? O que é?
Meu irmão [...]
Somos nós que fazemos a vida
Como der, ou puder, ou quiser [...]
(Trecho da música O que é, o que é – Gonzaguinha).

A pandemia nos tirou do lugar e está diretamente relacionada às formas como habitamos o mundo, como compreendemos e encaminhamos
nosso viver individual e coletivo. Assim, ao destacarmos o corpo e as práticas corporais, percorrendo o caminho de identificá-las como produção
cultural e social, nossas condições de existência interferem precisamente
nas maneiras de construir e experienciar nossas presenças no mundo. A necropolítica tem nos obrigado a agudizar essa percepção, na medida em que
a relação entre vida e morte não é somente natural, mas, principalmente, o
resultado de uma política de relações.
Política que é coletivamente produzida – mesmo quando há silenciamento e omissão –, e se faz em diversos âmbitos, como o educacional (desde o planejamento de cada aula, por cada professor/a, ao
desenho curricular de uma unidade escolar/de formação e a gestão em
suas diferentes esferas). Já a necropolítica, como política que favorece a
exploração, o abandono, a precarização e a morte, nega o corpo como
tempo-espaço do encontro que potencializa o existir, recusa as relações
e as interseções que expandem o conviver por múltiplos fatores. E aqui
exponho dois: a pandemia explicita a força, encarnada, de uma cultura
política que nega o alargamento da vida (e agudiza a opressão de diversas maneiras, como a exploração, a hierarquia, a meritocracia e a indi278

Lições da Pandemia – Movimentos Sociais e Lutas por Direitos no Brasil

viduação dos problemas); e a necropolítica como força impeditiva de
uma virada epistemológica como ponto de partida das intervenções nos
contextos, pois a defesa da vida requer amparos sociais, como políticas
públicas direcionadas a todos/as e qualquer um/a.
Nesse sentido, não basta falar em cultura e em conhecimento, pois
há diferentes formas de identificar e conceituar essas ideias. Nos trilhos
aqui percorridos e construídos, identificar a corporeidade como construção sociocultural do corpo expressa as mudanças ocorridas nas ciências ao
longo dos tempos. Significa, ainda, que as organizações dos conhecimentos
são construídas sociohistoricamente e, portanto, constituem verdades provisórias – sinalizando o quanto estão em constante movimento, em interrelação com os contextos.
Desse modo, corpos, experiências, intuições e as culturas populares
indicam que há diferentes formas de conhecimento, isto é, conhecimentos. Aproximar essa compreensão da Educação de Jovens e Adultos requer
sairmos de nossas zonas de conforto – no sentido do habitualmente compreendido, encarnado e expressado. Como, por exemplo, considerar que
sempre há saberes, embora distintos; reconhecer as hierarquias capilarizadas nos cotidianos (como alguns terem mais direitos do que outros, apenas
pela cor da pele); etc.
Hoje, ao direcionarmos nossos esforços, pesquisas e lutas pelo direito à vida, também precisamos compreender que esse movimento requer incluir o conceito de corpo: como produção histórica, conhecimento,
cartografia da vida social, território formado por inúmeras interseções do
viver em sociedade.
Existir em uma sociedade como a brasileira significa que os corpos
precarizados, como são os corpos dos estudantes da EJA, têm relação direta
com a brutalidade social, afinal, são corpos mais facilmente assediados, criminalizados, patologizados. Quem é considerado perigoso, excluído, ridicularizado, a partir de sua aparência pública? Quais corpos passam pela experiência, sistemática, de serem inviabilizados positivamente, amplamente
expostos negativamente, violados, ameaçados e mortos?
Por isso, a escola pública, como direito de todos/as e qualquer
um/a, como local de proteção, de suspensão desse desenho histórico,
torna-se ainda mais importante e fundamental. Nela, os servidores públicos favorecem a democracia, na ampliação do que significa público
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(de todos/as e de qualquer um/a), e não “servindo-se” dela (no sentido
de encontrar brechas para manter ou conseguir privilégios). Ao defendermos essa ideia, como professores e professoras, sinalizamos as
políticas educacionais e as formações que defendemos. E, ao mesmo
tempo, tornamos público que não somos cúmplices desse projeto de exploração, de precariedades e do extermínio de um contingente enorme
de pessoas.
Ao identificarmos que nossa resistência está fragmentada, sofrida,
quais caminhos e movimentos escolhemos, fortalecemos, seguimos?
A experiência da docência na pós-graduação em momento de isolamento, quando nos relacionamos por meio das plataformas virtuais,
nos fez construir a ideia de “currículos emergenciais” – não precários,
mas de invenção, de manutenção de vínculos e sem ferir princípios
(como o da defesa pela educação pública – na educação básica e no
ensino superior).
Igualmente urgentes e emergenciais são as corporeidades que pulsam
e vibram, possibilitam encontros plenos de afetações que mobilizam querer
manter e ocupar os espaços comuns, revelando as formações que afirmam
e priorizam a vida. Nos encontros para estudos, seminários, simpósios,
reuniões via plataformas virtuais, aos poucos percebemos que o distanciamento físico não significa estarmos socialmente isolados/as.
Sem dúvidas a interação presencial, o abraço, o café no intervalo, a
caminhada até o ponto de ônibus e tantos outros espaços de convivência
e formação são imprescindíveis a uma formação profissional que não perca a formação humana de vista. O novo coronavírus nos convoca a isso:
a intensificar a distinção do que é imprescindível para a manutenção da
vida, de todos/as e de qualquer um/a; assim como fortalece a compreensão da importância social de um programa de pós-graduação em educação que traz os processos formativos e as desigualdades sociais no nome,
nos convidando a caracterizar esses conceitos, não apenas entendendo-os
como palavras.
Construir este texto, compondo com o coletivo que fez a disciplina Educação e Movimentos Sociais em 2020 existir, contribuiu
para o movimento de formação da autora desse artigo, a qual exerce o
ensino, a pesquisa e a extensão, com o objetivo de contribuir na materialização de gestos pedagógicos que levem em consideração os desafios
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políticos da atualidade, identificando como encaminhar composições
curriculares, políticas que promovam encontros e a abertura ao novo.
Muitas vezes, esse novo é algo tão básico, primário e “óbvio” quanto o
direito à vida.
Realizar os encontros com a turma, para debater questões específicas
da disciplina, compartilhando como estávamos conduzindo e sentindo a
vida, fez parte do andamento do semestre e, sem dúvidas, contribuiu para
elaborarmos os desafios desse momento. Foi um processo formativo em
que as corporeidades se fizeram presentes, modelando a organização desse
espaço e tempo do encontro que não queríamos fechado, em que as angústias e dúvidas desse momento inicial da pandemia geraram uma força em
que a tensão dominou.
A oportunidade de elaborar coletivamente essas questões, em movimento de apoio mútuo e produção conjunta, só posso agradecer aos estudantes, pós-graduandos/as, e à parceria de Maria Tereza Goudard Tavares
na condução da disciplina.
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Posfácio

Quando a Luta
é a Pedagogia da Vida
Marcia Soares de Alvarenga1

O livro Lições da pandemia: movimentos sociais e lutas por direitos
no Brasil, do qual tenho a honra e alegria em escrever o posfácio, chega
até nós acompanhado das vozes de estudantes do Programa Processos
Formativos e Desigualdades Sociais (PPGEdu), reunidos em ambiente
virtual no curso Movimentos Sociais e Educação Popular, coordenado pelas professoras Rosa Malena de Araújo Carvalho e Maria Tereza
Goudard Tavares.
Fruto de condições das mais difíceis enfrentadas pela nossa geração,
por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19),
o livro é feito como um testemunho destes tempos em que vivenciamos
a atual experiência global de crise sanitária, que expõe, como lembra Davis (2020)2, a incapacidade das instituições das sociedades em manter a
“caixa de Pandora” fechada, visto que a desregulamentação das políticas
sociais impostas pelo neoliberalismo continuou a expandir brechas que
impactaram drasticamente as políticas públicas.
Os efeitos indesejáveis da crise já fazem parte do legado da austeridade do neoliberalismo, no sentido que, como reflete Harvey (2020)3,
1 PPGEdu/FFP-UERJ.
2 DAVIS, M. Coronavírus e a luta de classes. Brasil: Terra sem Amos, 2020. Disponível
em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/2020_Boletim/Bol08_01.pdf.
Acesso
em: 27 fev. 2021.
3 HARVEY, D. Política anticapitalista em tempos de COVID-19. In: DAVIS, M. et al.:
Coronavírus e a luta de classes. Terra sem Amos: Brasil, 2020. Disponível em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/Corona283
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o capital altera as circunstâncias em que um vírus, de origem natural, se
torna uma ameaça à vida humana, ao modificar as condições ambientais
para a sua reprodução. O capitalismo desperta, assim, dentro de sua lógica intrínseca e metabólica, interesses pela corrida mercantil da indústria
farmacêutica e do acesso desigual de países e de pessoas à vacina como
portadora da cura.
É nesse contexto que esta coletânea desponta com uma das mais
importantes contribuições para pensar, em ato, os efeitos da pandemia,
compartilhando o que aprendemos dela e do que dela podemos ensinar, no
sentido de reverberar possíveis nexos entre Movimentos Sociais e Educação
Popular, no desenho de alternativas que fortaleçam laços de solidariedade e
nos preencham de esperança.
Cada texto do livro nos alerta que, na sociedade contemporânea,
é inimaginável viver sem estar atento aos imensos desafios que estão ao
nosso redor, em nosso cotidiano. As autoras e autores reunidas/os no livro
estabelecem relação dialógica a partir da palavra geradora “pandemia” e nos
avivam que, como nunca, necessitamos aprender na adversidade e com ela
nos preparar para saber fazer nossos percursos de vidas.
Sob diferentes modos e sensibilidades, os textos produzem sentidos
diversos sobre os sentidos dessa palavra-geradora. Reunidos em quatro partes bem delineadas, o livro coloca em diálogo escola pública, infâncias,
jovens e adultos trabalhadores, vidas negras cuja sucessão de desalentos,
desassossegos e ziguezagues expõem o agravamento dos efeitos da pandemia
em uma sociedade estruturalmente desigual.
Como podemos ler em sua organização, a primeira parte discute
os dilemas e esforços de (re)invenção dos sujeitos da escola pública em
manter os vínculos instabilizados pelas condições desiguais de acesso
às plataformas digitais, sendo que estas condições vêm a materializar o
que muito já tem sido abordado pelas pesquisas do campo educacional
ao esquadrinharem os paradoxos da expansão escolar com desigualdades sociais.
As contribuições das autoras e dos autores na segunda parte do livro,
no manifesto “vidas negras importam” conclamam a indignação contra o
virus-e-a-luta-de-classes.pdf. Acesso em: 27 fev. 2021.
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racismo sistêmico e a desigualdade que atinge a população negra, tanto no
aspecto econômico quanto cultural, que é reflexo de um dos períodos mais
desprezíveis da história da humanidade, a escravidão negra. O peso dessa
história reverbera na atual ordem social e abastece as estatísticas em que
a discriminação racial se manifesta na equivalência entre ser negro e ser
pobre, demandando respostas imediatas no campo das políticas públicas e
dos movimentos sociais populares.
Particularmente no campo da educação, não é demais lembrar
que a crise sanitária aprofundou as desigualdades educacionais e pôs
em risco o próprio direito à educação e à formação humana. Sobre
isso, a terceira parte do livro nos põe diante de questões emergentes,
tais como a intensificação brutal da exploração de trabalhadores, sobretudo jovens, pela via do trabalho digital, online e intermitente.
Também expõe que as raízes do patriarcado e do racismo perduram
no contemporâneo, o que tem mobilizado movimentos populares em
torno de uma agenda de lutas pela representatividade na estrutura de
poder para fins de justiça social. Ao lado dessas questões, os textos nos
evocam as sensibilidades formativas por meio das artes e pedagogias
sociais que desenham horizontes de possibilidades para o campo educativo, dentre outros.
A quarta parte da obra nos oferece uma lição das mais importantes
da obra e sua razão de ser pela eloquência da frase: “resistir é preciso”. Ela
nos oferece um elenco dos mais irretocáveis da resistência: as lutas das
mulheres pelos direito à creche, os movimentos pela educação popular aos
questionarem as hierarquias e o valor dos corpos na sociedade capitalista
patriarcal em suas extensões institucionais. Nesse sentido, o livro encerra
a quarta parte como síntese sobre o que antes era (ou ainda é) indizível,
vivenciado em múltiplas formas de opressão, mas, também, de coragem
para realizar as utopias.
É sobre estados de precariedades de vida, trabalho e educação; é
sobre a inadiável mobilização para os estados de resistências que nos
fala o livro organizado pelas professoras Maria Tereza Tavares e Rosa
Malena Carvalho. A qualidade das escolhas temáticas que organizam a
arquitetura editorial assegura à obra muitas virtudes das lições aprendidas com a pandemia e suas repercussões para o campo educativo: a
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seriedade do trabalho realizado no curso Educação Popular e Movimentos
Sociais que, ao provocar os pós-graduandos e pós-graduandas nela inscritos em encontros remotos, produziu e recorreu a fontes e perspectivas
teóricas críticas, trazendo o diálogo como princípio teórico-epistemológico
colhido da grande cepa de Paulo Freire; a evocação para as pedagogias em
atos, construídas pelas lições de insurgências dos movimentos contra o
racismo, o patriarcado e o capitalismo.
E é na tessitura dos processos formativos, ensejados pelo curso, que
se dá na totalidade social, e nas particularidades da educação escolar e não
escolar, que essas virtudes adquirem maior densidade e sofisticação. Evidenciam-se que os conhecimentos gestados durante o curso expressam a
inadiável lição da preparação cultural dos movimentos sociais populares
como uma expressão da sua formação política.
Os desafios postos pelas/os autoras/es para realizar leituras compreensivas e formular perspectivas para a formação política, sobre ações
engendradas pelos sujeitos sociais em conjunturas que se movem, encontram na premissa da “difusão orgânica, por um centro homogêneo, de um
modo de pensar e de agir homogêneo”, criticado por Gramsci (2000)4 por
se tratar de um “erro iluminista” dos intelectuais ao desconsiderarem que
a vida social, os fatos particulares, comportam, como interpreta Baratta
(2004, p. 18)5, “o movimento de circulação do empírico e do individual ao
universal e total e vice-versa, sem nunca fechar o círculo ou chegar a uma
conclusão definitiva ou peremptória”.
Importante destacar que o que a coletânea põe no cerne dos problemas provocados pela pandemia é, essencialmente, a escola pública e os
movimentos em sua defesa. Até porque, como vemos nos seus textos, a
pandemia expôs a ossatura das perdas de direitos, aumentando a legião dos
despossuídos das condições básicas para a reprodução da vida. A despeito
das desigualdades que se multiplicam e se diversificam nas esferas da produção e acumulação de bens simbólicos e econômicos, bem como a criação
de modos de resistências produzidas pelos sujeitos, no limite da exclusão
4 GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. Volume 2. Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2000.
5 BARATTA, G. A rosa e os cadernos. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2004.
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destes bens, os textos desta coletânea nos avivam sobre os movimentos
sociais no Brasil contemporâneo que, residual ou em seu conjunto, tomam
a forma de uma espiral crescente e complexa graças aos recursos e estratégias criados e/ou (re)inventados por homens e mulheres na mobilização
de energias criativas – entre estas, a Educação Popular como fundamento
ontológico dos movimentos sociais.
As questões trazidas pelas/os autoras/es são das mais difíceis, em
tempos de pandemia e avanço do conservadorismo na arena política. No
entanto, as/os autoras/es, munidas/os de ousadia, juntam-se aos que conjugam o verbo “esperançar”, e, em suas generosas análises, interconectam
fios que trançam reflexões sobre questões impostas pela realidade e nos
falam que só é possível a superação destes tempos se estivermos juntas/os
no movimento em que “ninguém solta a mão de ninguém”.
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