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APRESENTAÇÃO

   O projeto de extensão “Crônicas, Corpo e Cotidiano: esperançar em tempos
pandêmicos utilizando Recursos Educacionais Abertos”, foi desenvolvido de modo
remoto, entre setembro/2021 a janeiro/2022 e teve como objetivo geral elaborar
crônicas com imagens que tivessem como foco a relação entre corpo e cotidiano
durante o período de pandemia de covid-19 no segundo semestre de 2021. 
   Para tal intento, a partir da aprovação do referido projeto no Edital PROEX-
PIAEX/UFS nº. 03, de 12 de junho de 2021 (Demandas Específicas de Extensão),
organizou-se uma equipe de trabalho coordenada pelo Prof. Dr. Cristiano
Mezzaroba/DEF/CCBS/UFS e acadêmicos de Pós-Graduação em Educação, discentes
do curso de Licenciatura em Educação Física da UFS (sendo 3 bolsistas), e duas
professoras convidadas (IFSC/Campus Florianópolis e Rede Municipal de Gracho
Cardoso/SE), totalizando 15 participantes ao longo do projeto.
  Sob a perspectiva da mídia-educação na formação humana e acadêmica dos/as
envolvidos/as (um saber-fazer com, sobre e através das mídias), tivemos a honrosa
presença e participação de professores e professoras de várias instituições públicas
brasileiras, que selecionaram um texto que fosse central à discussão do termo-
conceito do projeto, e discussão do mesmo com os envolvidos/as. 
  Para abordar sobre o “esperançar” em Paulo Freire, tivemos o Prof. Dr. Hamilcar
Silveira Dantas Júnior/UFS; o Prof. Dr. Alison Pereira Batista/IFRN participou
abordando sobre os “recursos educacionais digitais”; tratando sobre “escritas e
corpos, corpos escritos”, tivemos a participação da Profa. Dra. Tatiana Passos
Zylberberg/UFC; sobre o “conceito de experiência”, contamos com a participação do
Prof. Dr. Fernando Gonçalves Bitencourt/IFSC; e da Profa. Dra. Lisley Canola Treis
Teixeira/CA-UFSC, que tratou quanto ao “cotidiano” a partir de Michel de Certeau.
  Assim, com as reuniões de estudos, pudemos nos aproximar e nos aprofundar em
aspectos teórico-conceituais que poderiam auxiliar na escrita dos textos/crônicas. Em
reuniões agendadas, as crônicas eram apresentadas e comentadas para o grupo. Ao
final, organizamos as crônicas nesta coletânea, agora publicadas neste recurso
educacional digital, disponibilizando de maneira gratuita este conteúdo gerado
enquanto produto educacional e formativo e cumprindo, mais uma vez, o papel da
universidade pública, fomentadora de reflexões, de produção e circulação de saberes,
também em contextos de adaptação (gerados pela pandemia de covid-19) e de
tempos difíceis.
   Compreendemos, portanto, que o conjunto dessas produções textuais e imagéticas
referem-se a uma “captura histórica” deste atual momento de dificuldade da
Humanidade e, certamente, maior ainda no Brasil, pelo difícil contexto político, social
e econômico intensificado pela pandemia.
Agradecendo e parabenizando a Pró-Reitoria de Extensão da UFS, pela oferta e
possibilidade do Edital, desejamos uma boa e reflexiva leitura!
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ACABOU A PANDEMIA, PARA QUEM?
POR ADRIANO DE SOUZA

Quando essa pandemia irá acabar? Muitos afirmam
que o pior já passou, portanto, acabou. No entanto,
alguns especialistas falam que só acabará em 2024.
Outros afirmam que ainda não há uma resposta,
porque o importante é vacinar o máximo que puder,
para depois fazer novas investigações sobre variantes
e os impactos delas.
Essas discussões, em outra proporção, invadem
algumas instituições, algumas famílias e, claro, grupos
de amigos. Na verdade, ex-amigos, pois agora os
corpos e as mentes já não se aproximam mais.  
Então, esta é a história de Pedro, Marcos e Antônio,
grandes amigos, que eram muito diferentes, isso
porque as pessoas são diferentes, não é? Engraçado
que, antes, essas diferenças eram o tempero para a
amizade. Agora, o motivo para um distanciamento
abissal.  
Amigos desde o ensino fundamental, pareciam irmãos
de outra vida. A cumplicidade era algo nunca visto na
escola e nas famílias deles.  Quando falava Pedro, logo
lembrava de Antônio e Marcos. Assim também era
quando perguntado pelo segundo ou terceiro.  
Surgiu a Pandemia. Pedro seguiu normalmente a vida.
Então, ia aos bares, aos shows clandestinos e saía sem
máscara. Marcos, por sua vez, ficou mais em casa, saía
quando necessário e usava máscara. Antônio foi o que
mais respeitou tudo, porém, o que teve o maior
impacto, pois perdeu o pai e o irmão. Infelizmente, o
pai precisou sair para trabalhar e o irmão voltou às
aulas presenciais.  

Antônio, logo que pode, vacinou-se, assim
também fez o Marcos. No entanto, Pedro não se
vacinou, além disso vivia nas ruas como se a
pandemia não estivesse acontecendo. Fazia,
cinicamente, postagens nas redes sociais dizendo
que o vírus era uma invenção e ainda bradava em
vídeos que a vacina era algo para controlar as
pessoas.  
Sem brigas, sem debates, sem reuniões, os três
amigos foram se afastando. Para um, a pandemia
nunca existiu. Outro viveu respeitando alguns
limites. Porém, para Antônio, essa pandemia
durará ainda muitos anos.  
Toda vez que ele encontra Pedro ou pessoas que
se comportaram de forma semelhante
(irresponsáveis), Antônio lembra do pai e irmão
que perdeu, porque pessoas insensatas estavam
nas ruas sem máscara e vacina.  
Para Antônio, a pandemia vai durar muito. Vai
durar na saúde, no luto, na tristeza e no olhar
crítico sobre a (ir) responsabilidade dos outros. Em
2040 haverá pandemia para ele ... bem provável
que até o fim dos dias ela perdure.  
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DA JANELA - PARTE 1
POR ADRIANO DE SOUZA

No início, falaram que as pessoas iriam melhorar
diante de tantos problemas. A empatia e a resiliência
eram as palavras mais usadas. A segunda já fazia
parte do vocabulário brasileiro há um bom tempo,
agora, ganhou força, porque, segundo os próprios
brasileiros, todos os tupiniquins caem, mas levantam
sempre. Os brasileiros são resistentes e à prova de
tudo, será? A outra era usada com timidez, uma
espécie de queda d’água, mas que se transformou, no
contexto de pandemia, numa espécie de catarata. De
fato, foi com muita força que ela foi usada, uma
queda vigorosa nas redes sociais, aquela enxurrada!!
Assim, em nosso imaginário, começaríamos a ver as
pessoas trilhando caminhos mais justos, com
princípios norteadores como respeito, carinho,
atenção, sabedoria, moralidade e, assim sendo, a
empatia estaria muito presente.  
Enquanto ser humano que pensa sempre de maneira
prudente, fiquei em isolamento. Via o mundo através
de minha janela. Era um micromundo. Enxergava a
calçada longa, pois morava em um apartamento
longe do solo, essa característica ajudava a ver o
final da rua, uma espécie de cruzamento onde havia
dois bares. Um naquele estilo bodega, enquanto o
outro com características de pequena casa de show.
Então, era o contraste do antigo e o gourmet.
Possibilidades de encontrar pessoas de tribos e
preferências bem diferentes.  
Nas primeiras semanas, o fluxo de pessoas era bem
pequeno. A rua lateral parecia abandonada. Pouco
tempo depois, começaram as caminhadas,
geralmente, pessoas isoladas. Via tudo com muito
detalhe pela passagem que separava o mundo
externo do meu mundo seguro.  
Sem demorar, o cenário mudou. Aconteceu uma festa
no bar da esquina, no mais descolado. Estacionavam
os carros até à frente do bloco em que morava, assim 

ficou fácil visualizar. Estava de jaleco, a janela era
meu microscópio. Nem ajustei as lentes, vi, com
muita facilidade, as pessoas saindo sem máscaras
e indo à festa. O som estava aborrecedor,
principalmente, para o emocional. Estava céptico
naquele momento desumano. Não acreditava que,
mesmo com mais de duas mil mortes por dia em
nosso país, as pessoas estavam se reunindo para
celebrar. Abruptamente, um cerco policial se
montou no local. Ouvia barulhos, mas nada
compreensivo. 
Assumo, queria saber como tudo acabaria. Tornei-
me um alcoviteiro. Um grupo dirigia-se a um carro
branco, conversavam em voz elevada. Disseram
que era um absurdo a atitude da polícia, pois
ninguém estava doente, todos estavam bem
saudáveis. Então, entraram no carro e saíram
milimetricamente passando pelos demais carros
estacionados. Deduzi que estavam bêbados. 
Depois desse fato, já absurdo pelas circunstâncias,
comecei, do batente da janela, a analisar as
pessoas que passavam pela rua. Concluí, do meu
laboratório, que a empatia fora lançada sem
propósito, como os políticos falam em acabar com
a corrupção, como Americanos falando em paz e
fazendo guerra, como os empresários falando em
vantagens para os funcionários, mas nos
bastidores insuflando os deputados a votarem
contra os trabalhadores. Palavras vazias. 
Sigo na minha janela, vejo a "empatia" de muitas
pessoas, não usando a máscara, grupos
conversando nas calçadas, fazendo festas nos
salões. Os bares, lá da esquina, voltaram a
funcionar, as caminhadas em grupo sem os
devidos cuidados também. Além disso, surgiu um
outro problema, os donos de cães que saem com
os cachorros para passear, mas não tiram as 



DA JANELA - PARTE 2
POR ADRIANO DE SOUZA

necessidades da calçada, provavelmente para
castigar aqueles que caminham pelo local, mostrando
que quando um não faz a sua parte, aquilo pode
atingir os outros. 
Empatia virou apatia e a resiliência está para
negligência. Em parte, eu entendo você, Boca do
Inferno, quando falou da cidade da Bahia. 



APRENDENDO...
POR ADRIANO DE SOUZA

Da pior forma, de uma maneira nunca imaginada,
aprendi que viver é movimentar. Antes,
movimentava-me no espaço, movimentava perna,
braço e cabeça. Saía, caminhava, pedalava, nadava e
pulava.  
Perdi esse movimento, porém não pela incapacidade,
não por problema físico, mas pelo enclausuramento
necessário e humano. Enclausuramento para salvar
vidas, pária social para não ser responsável
catalisador de vil criatura que não é vista a olho nu.  
Fechado, travado, contraído. Estava preso por
responsabilidade e pelo não interesse em fazer parte
da estatística. Logo o corpo foi se expandindo.
Normal diante de uma rotina fria, pois era quarto,
sala e cozinha. Conhecia cada local. Conhecia na
minúcia. 
Nesse espaço, depois de muito tempo, senti-me
abalado. Era uma sensação do não pertencimento.
Não pertencia a mais nada, além daquele local, que
ficara insosso.  
Minha mente ficou abalada. Então, da pior forma,
como disse anteriormente, aprendi a movimentar,
mas agora com a mente. Sair de um local ermo,
distante e inóspito. Levei meses para aprender a me
movimentar sem sair do local. Aprendi a criar dentro
de mim um espaço seguro e sólido.  

Aprendi que mexer a mente, mesmo
enclausurado é possível. Criar um ambiente
tranquilo, mas tênue, pois é preciso manter
com muita paciência esse local. Infelizmente,
parece que para crescermos – em sentido
amplo do termo – temos que passar por
alguns obstáculos e, nesse processo,
adquirirmos uma habilidade de superação. Não
há um protocolo a ser seguido. Cada um monta
o seu. Provavelmente, esse é o problema.  
É difícil criar de maneira autônoma um
mecanismo de superação, sobretudo mental.
Nesse período de clausura, tivemos que fazer
isso por bem ou mal, infelizmente alguns
sucumbiram.  



Em tempo de redes sociais, relações líquidas, de
pouco contato físico em que as crianças cada
vez mais estão se divertindo com jogos virtuais
e em frente a TVs, me pego pensando muito na
minha infância. Não sei se é porque venho do
interior e tudo em cidade pequena é mais
intenso ou se realmente as crianças estão
criando um mundo paralelo e se divertindo num
mundo virtual cheio de possibilidades, mas, com
muitas limitações. 
Com isso, venho pensando muito na minha
infância, não com saudade e nem com desejo
que tudo tivesse sido diferente (na verdade eu
não mudaria nem uma vírgula rsrs), mas com
questionamentos, como serão as lembranças
dos meninos de hoje? Será que chegarão perto
das “malinações” dos meninos “pinga fogo” de
antes? E o que carregarão dessa infância.
Traumas, nostalgia ou uma mistura dos dois? No
meio desses pensamentos eu sempre resgato as
lembranças da criança que fui, que pude ser,
que me deixaram ser.  
Pois, minha infância foi incrível, eu pude ser
criança de verdade, daquelas que brinca sem
nenhuma preocupação, brinca de barro com
seus amigos da rua, de casinha, esconde-
esconde, bandeirinha, que faz da chinela a trave  

MEMÓRIAS DA INFÂNCIA 
POR BEATRIZ DE FRANÇA 

do gol e quando a bola cai no quintal do vizinho
pula o muro para buscar, daquelas que em dias
ensolarados descia para o rio com as crianças da
vizinhança e engoli várias piabinhas vivas
porque os mais velhos diziam que só assim a
gente aprenderia a nadar. No horário oposto da
escola, eu fazia aula de capoeira, de circo,
percussão e futebol no gramado da cidade. Ia
para a roça dos meus avôs ou da minha tia e lá
vivia muitas aventuras. Daí me perco nas
minhas memórias e vejo que é lá, que nós
começamos a nos construir no sentido de
definir personalidade, traumas que carregamos,
mesmo as vezes sem saber de onde veio, damos
início a nossa visão de mundo e até o jeito de
lidar com dor e felicidade. E que por mais que
os tempos mudaram cada um carrega consigo
traços desse momento da vida, seja ele
nostálgico ou não e isso se dá independente da
época em que esteja, no mundo virtual ou não.
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Um dia me disseram que quando saímos da barra da
saia dos nossos pais a sensação é libertadora. Você
passa a perceber no diaà dia as pequenas
conquistas que vão desde beber água direto da
garrafa, largar o prato sujo na pia até o outro dia de
manhã, sair com os colegas sem hora para voltar e
outras besteiras que festejamos na ilusão de que
isso é ser livre. 
Porém, quando esse dia chegou e saí do meu lugar
para desbravar o desconhecido e os meses foram se
passando, a saudade de casa apertava dos dois
lados, mas não do conforto de lá e sim do amor e do
carinho. A utopia da Liberdade já não fazia mais
sentido, eu só pensava no colo de Mainha, mesmo
que às vezes vinha com puxões de orelha, sentia
falta dos conselhos de painho e o jeito durão dele
de ser, das brigas com minha irmã para saber quem
ia levar o catu, nosso cachorro, para fazer xixi, das
noites voltando pra casa de madrugada com meus
amigos da minha cidadezinha pacata nos quais
todos se conheciam, sem contar da língua do povo
que é maior que o lugar. 
E no meio disso tudo eu carrego uma mistura de
sentimentos que perpassam entre: quando a
saudade aperta demais no peito, eu volto correndo

SAUDADE DE CASA 
POR BEATRIZ DE FRANÇA 

pra visitá-los, mas, do outro lado a
sensação de que a vida adulta mal
começou e tende a piorar essa dor, e não
sei se sobrevivo rsrsrs.
Você sente tanta coisa e relembra os
momentos vividos de lá pra cá, que não
cabe em um texto, numa ligação, muito
menos em uns dias de férias, só cabe na
lembrança, no coração cheio de saudade,
no carinho e no aconchego de saber que
sempre vai existe um lugar pra gente em
casa quando quiser voltar.



É PRECISO CONTINUAR
POR BEATRIZ DE FRANÇA

Um dia entrei em uma loja e começaram a me seguir.
Gostei de uma camisa que custava caro, porém me
ofereceram outra mais barata. Passei por uma senhora
e ela pediu para pegar no meu cabelo, logo em seguida
me perguntou como eu fazia para lavar. Fui almoçar em
um restaurante, aparentemente caro e me olharam dos
pés a cabeça parecendo que ali não era o meu lugar.
Quando assistia tv e lia reportagens na internet, só
ouvia notícias dos meus iguais sendo condenados por
algo que não cometeram ou sendo alvo de “bala
perdida”, mas tão perdida que só acertava 13 tons de
preto e hoje eu já sei o porquê.  
No meu ensino médio foi quando eu ampliei minha
visão e percebi que tudo que tinha acontecido até ali,
desde os olhares estranhos nos lugares até as notícias
da tv, eram fruto da nossa sociedade racista. Mas tão
racista que até nós pretos e pretas e produzíamos, pois
não nos achávamos dignos de conquistar determinados
espaços, principalmente o meio acadêmico.  
Lembro como se fosse hoje o dia que minha mãe foi na
primeira reunião de pais do IFBA, onde eu estudava e lá
ela ficou chocada e encantada ao mesmo tempo
quando viu que a diretora do colégio era uma mulher
negra e de dread, pois na minha cidade não era e não é
tão comum uma de nós em espaços como aquele. 

Acredito que a sensação dela foi à mesma que a
minha, de saber que nossos corpos podem ocupar
todos os espaços, seja ele acadêmico ou não,
mesmo a todo tempo o mundo tentando te tirar
dali. Lá, percebi o quanto representatividade
importa e que o esperançar de Paulo Freire fez
sentido na minha vida, na questão de ir atrás e não
mais ficar esperando as coisas mudarem sem fazer
nada.
Foi naquele lugar que eu percebi que podia
continuar a escrever uma nova história e ser a
primeira da família a entrar na universidade e abrir
a porta para os demais. Agora, mesmo que os
tempos mudaram e estamos em um governo
extremamente autoritário, sexista, LGBTfóbico,
racista e preconceituoso em diversos aspectos, é
preciso continuar independente das dores que cada
um de nós carregamos. Sendo que, sair de casa
todos os dias é sobreviver a esse sistema, que te
exclui e te aponta a cada esquina, e saber que é
uma revolução diária ser mulher, ser negra e
Lgbtqia+ no Brasil.



REFLEXÕES SOBRE “SER
PROFESSOR” NA PANDEMIA DE

COVID-19
POR BIANCA NATÁLIA POFFO

O dia 16 de março de 2020 sempre será lembrado
como o dia que me mostrou que planos podem ser
até feitos, mas pelo motivo mais inesperado
podem ficar suspensos por tempo indeterminado.
Lembro que naquela tarde eu estava trabalhando
na ACIC (Associação Catarinense de Integração
dos Cegos) em Florianópolis e todos os
funcionários foram reunidos para ouvir um
pronunciamento oficial do Governador do estado
de Santa Catarina sobre a chegada da COVID-19. A
tensão estava no ar e a orientação foi clara: o
atendimento aos alunos passaria a ser remoto a
partir deste momento, talvez por 2, 3 semanas até
recebermos mais informações dos órgãos
competentes. Uma nova forma de ensino
começava ali, em meio à desinformação, ao medo,
ao enfrentamento do desconhecido e com muita
vontade de dar continuidade ao trabalho de forma
satisfatória. Ali começava um grande desafio
pessoal e profissional: lecionar a disciplina de
“Orientação e Mobilidade” à alunos jovens e
idosos cegos sem o toque na bengala, sem a
presença à centímetros de distância e a orientação
oral, cada um dentro da sua casa/apto sem
oferecer riscos e com muita criatividade.
Hoje é dia 25 de janeiro de 2022 e continuo
atendendo meus alunos, agora do IFSC, de forma
remota. Há quase 2 anos me vejo neste universo
novo, aprendendo, ensinando, avaliando a prática
pedagógica dia após dia, buscando aprimorar as
estratégias, buscando me aproximar dos alunos da
forma que é possível (...). Uma professora de
Educação Física desenvolvendo a cultura e a
consciência corporal de adolescentes e idosos,
enriquecendo a cultura esportiva e cumprindo seu
papel à distância. Cheia de dúvidas, mas cheia de
esperança por dias melhores. Que observa a
vacina sendo ofertada para a população e cheia de
expectativa pela volta presencial com segurança. 

Nunca o contato físico e a presença fizeram tanta
falta e foram tão aguardados. A presença física, os
toques de mão, a troca de olhares, a conversa de
corredor, a rotina e o movimento corporal que é
proporcionado por tudo isso ganharam muito mais
valor. Esta reclusão obrigatória de todos, junto do
adoecimento e morte de muitas pessoas da
comunidade escolar fragilizaram muito os alunos e
os professores. Sinto que a falta da presença, do
abraço, do acolhimento e da conversa
despretensiosa com os alunos ocasionou e ainda
ocasiona relatos de ansiedade, de depressão e de
falta de perspectiva. Muitos deles relatam
sedentarismo, dores nas costas, desânimo, entre
outros quadros preocupantes.
Esse caminho obscuro se ilumina aos poucos, desde
que acompanhamos ansiosos o esforço de cientistas
para desenvolverem a vacina, desde que a vacina
chegou no Brasil e nos braços de nossos avós, pais,
tios, irmãos, filhos, alunos e crianças. Aos poucos
podemos retomar parte da nossa rotina e parte dos
nossos planos, que ficaram suspensos por quase 2
anos. Podemos caminhar na rua e sair de casa sem a
sensação de que estamos sendo irresponsáveis e
assim, podemos acreditar em dias melhores depois
de um caos que viveu nosso país, acentuado pela
irresponsabilidade e incompetência política, social e
humana orquestrada pelo Bolsonaro e a sua corja.
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indeterminado. O treino diário de CrossFit foi adaptado
para dentro de casa. A rotina de ir para o trabalho
mudou. A situação era de medo e de apreensão e todas
essas mudanças impactaram drasticamente na minha
rotina. O tempo começou a passar e eu percebia o
quanto fazia falta o contato com a praia, com uma
trilha e com uma caminhada despretensiosa para ver o
pôr-do-sol na beira mar. Mas também me sentia
egoísta às vezes, quando pensava: “Tantas pessoas
morrendo, sem ar, os hospitais estão um caos, tenho
medo de que alguém da minha família pegue esse vírus
e fique mal... e eu aqui querendo pisar na areia da
praia?!”.
Uma das minhas maiores fontes de energia é a
natureza. Ir à praia, caminhar na areia, contemplar o
nascer e o pôr-do-sol, tomar banho de mar e de
cachoeira, sentir a água gelada no corpo, sentir o
cheiro de mato, o cheiro de grama... tudo isso me
conecta e me regenera. Nasci e cresci no interior e
atribuo essa conexão com a natureza ao fato de crescer
em uma cidade pequena, com poucas opções de lazer.
O hábito da minha família à noite era se reunir em
volta de uma cuia de chimarrão, conversar e olhar para
o céu e para o horizonte. No interior o tempo é
diferente, as noites são mais estreladas e o som da
natureza é presente através dos pássaros, das cigarras
e do silêncio da noite. Como eu saí do interior há 15 
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Uma das minhas maiores fontes de energia é a
natureza. Ir à praia, caminhar na areia, contemplar o
nascer e o pôr-do-sol, tomar banho de mar e de
cachoeira, sentir a água gelada no corpo, sentir o
cheiro de mato, o cheiro de grama... tudo isso me
conecta e me regenera. Nasci e cresci no interior e
atribuo essa conexão com a natureza ao fato de
crescer em uma cidade pequena, com poucas opções
de lazer. O hábito da minha família à noite era se
reunir em volta de uma cuia de chimarrão, conversar e
olhar para o céu e para o horizonte. No interior o
tempo é diferente, as noites são mais estreladas e o
som da natureza é presente através dos pássaros, das
cigarras e do silêncio da noite. Como eu saí do interior
há 15 anos meu refúgio se tornou a praia aqui em
Floripa. Morei um tempo em Curitiba e lá eu
procurava essa conexão nos parques, cheios de
árvores, flores e grama para sentar e tomar um
chimarrão. 

No dia 16 de março de 2020 tudo mudou. Com a
notícia do vírus da Covid-19 chegando em Santa
Catarina e com as orientações que ecoavam “fique
em casa!”, “evite ir para a rua, evite saídas
desnecessárias”, “evite ver seus familiares e
amigos”, uma das minhas fontes de energia foi
proibida. Uma das, pois tinha programado visitar
meus pais e esse plano ficou suspenso por tempo

  PRAIA DO FORTE – FLORIPA/MAIO DE 2020 A VARANDA COM A PARCEIRA DE VIDA: TINA
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anos meu refúgio se tornou a praia aqui em Floripa.
Morei um tempo em Curitiba e lá eu procurava essa
conexão nos parques, cheios de árvores, flores e
grama para sentar e tomar um chimarrão.
No dia 16 de março de 2020 tudo mudou. Com a
notícia do vírus da Covid-19 chegando em Santa
Catarina e com as orientações que ecoavam “fique em
casa!”, “evite ir para a rua, evite saídas
desnecessárias”, “evite ver seus familiares e amigos”,
uma das minhas fontes de energia foi proibida. Uma
das, pois tinha programado visitar meus pais e esse
plano ficou suspenso por tempo indeterminado. O
treino diário de CrossFit foi adaptado para dentro de
casa. A rotina de ir para o trabalho mudou. A situação
era de medo e de apreensão e todas essas mudanças
impactaram drasticamente na minha rotina. O tempo
começou a passar e eu percebia o quanto fazia falta o
contato com a praia, com uma trilha e com uma
caminhada despretensiosa para ver o pôr-do-sol na
beira mar. Mas também me sentia egoísta às vezes,
quando pensava: “Tantas pessoas morrendo, sem ar,
os hospitais estão um caos, tenho medo de que
alguém da minha família pegue esse vírus e fique
mal... e eu aqui querendo pisar na areia da praia?!”.
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Abraço é energia, é troca, é carinho gratuito, é conexão e
tudo de bom. Um gesto tão simples e corriqueiro, tão
presente em nossas vidas e que da noite para o dia foi
vetado por recomendações sanitárias de segurança. Sem
abraços, sem toques de mão, sem encontros, sem
conversas despretensiosas, sem qualquer tipo de contato
físico e presencial. Eis aí um desafio para os brasileiros,
tão calorosos sempre. Nunca pensei que fosse viver algo
assim, mas um vírus trouxe esse vazio para a vida de
todos. Tudo passou a ser remoto e as visitas e encontros
entre amigos e familiares se tornaram raros e até atos de
irresponsabilidade. 
Moro longe dos meus pais há 15 anos e em todo esse
tempo sempre me programei para visitá-los. Sempre
contando os dias para chegar em casa e abraçá-los,
tomar chimarrão juntos, rir, celebrar a vida e a saúde e
viver esses dias da forma mais intensa possível. Quando
a pandemia chegou no Brasil havia programado visitá-
los nas próximas semanas e a viagem foi imediatamente
cancelada. O motivo principal foi: moro numa capital
turística e eles residem no interior, em um município de
18 mil habitantes, ou seja, eu tinha medo de me infectar
e “levar” o vírus para eles e para a cidade. Algumas vezes
me flagrei pensando: mas por que eu não arrisco? Pode
não acontecer nada. Eu estava realmente com saudades
do abraço e da presença deles. Não lembro de ter 
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sentido algo parecido e um misto de sentimentos me
invadia: ficava triste, chorava, me sentia egoísta por
querer ver meus pais no meio do caos que vivia o país,
tinha medo, queria arriscar e assim permaneci entre a
razão e a emoção por várias semanas. 

Enfim, tomei a decisão de visitá-los em maio e não nos
abraçamos, só tocamos as mãos de forma rápida. Que
sensação estranha, quanto medo! O combinado depois
de várias conversas foi tomar todos os cuidados
possíveis, toalhas de rosto diferentes, talheres e copos
separados, sempre sentados mais longe do que o normal
e enfim estávamos no mesmo tempo e espaço, olho no
olho e o meu coração transbordava amor e paz. Nessa
visita algo inusitado aconteceu: todas as pessoas que
tem o hábito de tomar chimarrão sabem que existem
algumas regras para tal ritual, um deles é que a cuia
circula de mão em mão sempre na mesma ordem. Pois
nestes dias quebramos a tal regra para o bem de todos:
pela primeira vez vi duas cuias em uma roda só! Por fim,
esta crônica retrata uma filha apaixonada pelos pais,
uma filha que vê na família seu porto seguro e seu maior
tesouro. Uma filha que passou a valorizar ainda mais os
encontros e os abraços. Agora, vivemos tempos de
esperançar! Com todos vacinados, os encontros
passaram a ser mais calorosos de novo, abraços, beijos e
todo mundo bem pertinho e bem juntinho! Viva!



Assim como a Margot, você também já deve estar cansado
de tantas notícias, notícias ruins. Que caos isso tudo se
tornou. Fico me perguntando: “Até que ponto isso vai
chegar?”, mas, nunca encontro uma resposta, pois, parece
que a cada dia que passa, a situação piora. 
 Margot, encontrava-se no seu quarto, imersa no mundo
digital. Saia do Twitter, ia para o Instagram, saia do
Instagram ia para o WhatsApp, saia do WhatsApp e
voltava para o Twitter, enfim, o ciclo vicioso. Eram
21:15H, quando ela recebeu uma notificação no seu
celular: “Vai começar a live de leitura”. 
Ao olhar a notificação, Margot lembrou que estava atolada
de trabalhos da faculdade para fazer, e, como as lives
também serviam como um momento para estudar, ela
resolveu adiantar os assuntos acumulados. Mas, ao
começar, deparou-se imersa em seus pensamentos,
pensamentos esses, que não a deixavam focar nos seus
estudos. Dessa forma, Margot, sentou-se na cama e
começou a chorar, chorar muito, até que em um momento
seus olhos começaram a inchar... Horas depois, com uma
fadiga imensa, ela dormiu. 
Ao acordar no outro dia, ela sentiu-se inquieta com o
acontecido do dia anterior, então, começou a se
questionar: “Por que sempre tenho essas crises? Por que
sempre tenho essa onda de pensamentos que acabam
tirando o meu foco e me deixando com um nível elevado
de ansiedade?”. Resolveu pesquisar no Google e se 
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 e se deparou com o seguinte nome: “SPA – Síndrome do
Pensamento Acelerado”. 
“Estudos do campo da saúde mental revelam que cerca de
70% da população mundial sejam portadores dessa
síndrome. As causas para isso acontecer são o excesso de
informações, de atividades, de trabalho intelectual, de
cobranças, de uso de celulares e tecnologia e outros.
Atualmente, a síndrome é muito decorrente do momento
que vivemos, onde temos uma elevação absurda do
consumo de informações frente ao ciclo pandêmico que
provocou uma enxurrada de atualizações e notícias,
potencializadas por medo, estresse e angústia.”
(REDAÇÃO, 2021). 
Margot, com apenas 19 anos, em meio a uma pandemia,
pensou: “De fato. Com tudo o que está acontecendo, todas
essas mortes, sejam elas pela doença da epidemia ou
fatores externos, com todas as informações excessivas
que estão rolando na internet, com todo esse descaso do
governo, muitas pessoas devem estar no mesmo estado
que eu, ou pior. Mas, eu só queria saber, até quando? Até
quando precisaremos passar por todas essas situações?
Não estou mais aguentando.“
Após ler um pouco sobre a SPA, Margot resolveu entrar no  
Twitter e ver o Trending Topics. Ao começas a ler, se
deparou com um que chamou sua atenção, "o preço dos
livros irão aumentar". Por um instante, temeu, parou e
pensou: "NÃO É POSSÍVEL", mas sim, era possível, infeliz-

17



mente. “Como se não bastasse todo o descaso com a
saúde da população brasileira, agora vão mexer com a
educação?”, pensou ela. Margot já estava exausta de todas
as notícias ruins que esse governo estava trazendo para a
população, e, mexer com livros, com o acesso a
informação e educação, era demais para ela. 
Margot era uma leitora bastante ativa. Amava ler nas
horas vagas, principalmente romances e distopias, e,
mexer no preço dos livros, foi algo que afetou muito ela
(mais do que ela já estava afetada com o número de
mortes que só aumentava a cada dia que passava). Afinal,
ela sabia que os preços que os livros tinham, já não eram
muito acessíveis, imagine agora que iriam aumentar. “O
índice de leitura já não é lá essas coisas enormes, vai
baixar para quanto? 1%?”, pensou Margot, angustiada. Ela
era uma mulher que amava o mundo da leitura e se
pudesse dar de presente 1 livro a cada pessoa que ela
conhecia, ela daria, pois, acredita bastante no poder que
os livros têm. E, aquela notícia a deixou bastante triste.
Margot tinha um sonho de criar um projeto de leitura para
crianças de baixas condições, no interior onde ela morava,
e, essa notícia a desestabilizou. 
“E agora?”, pensou. Margot, encontrava-se em um estado
de completa fúria. “Que governo é esse que resolve
aumentar o imposto dos livros e tirar o imposto das
armas?”. Ela sabia todo o impacto que isso traria, pois, não
se tratava-se apenas de uma questão de acesso à
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educação, a informação. Mas, também haveria um impacto
muito grande nas editoras, livrarias e autores
principalmente. Com o aumento, como essas pessoas
iriam se sustentar? Se já é difícil com os preços atuais, a
população conseguir ter acesso, imagine quando
aumentar? O futuro imaginado por Margot, onde o acesso
aos livros seria para todos, continuava longe, muito longe,
e cada vez mais, só tinha a regredir. Afinal, para Margot,
livros eram libertação. Aumentar o imposto dos livros
seria um retrocesso muito grande, principalmente para
quem não tem muitas condições financeiras. 
Após um longo tempo tentando digerir essa notícia,
deitou-se em sua cama, colocou seu fone e fechou os
olhos. Ao fechar os olhos, começou a imaginar um mundo
onde desde pequenas, as crianças eram condicionadas a
ler e quando cresciam esse gosto pela leitura só
aumentava. Um lugar onde o índice de leitura por
população seria mais de 80% e as pessoas tivessem um
senso crítico ideal para aquelas sociedades. 
De repente, o celular vibrou. Era uma notificação, onde
estava escrito: “Vai começar a live de leitura”, fazendo
com que ela se despertar-se desse mundo imaginário.
Margot fixou o olhar na tela do celular e começou a rir.
“Como sou tola”, pensou. Onde em um mundo que o
Presidente da República corta 62% da educação infantil,
apoiaria esse mundo Utópico imaginado por ela? Nunca.
(IG, 2021).



Um sistema que deseja ter cidadãos não-pensantes, nunca
apoiaria o acesso à educação e informação. Mais uma vez,
Margot encontrava-se triste, e então, resolveu reler uma
frase de um livro que ela adorava. O livro chamava-se
“Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley. 
“A ditadura perfeita terá as aparências da democracia,
uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não
sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura
onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos
terão amor à sua escravidão.” – Aldous Huxley.
Mais uma vez, Margot encontrava-se imersa em seus
pensamentos: “Até que ponto isso vai chegar?”. Mas, na
mesma hora respondeu a sua própria pergunta.
“Independentemente de onde isso chegue, farei o possível
para mostrar ao máximo de pessoas que eu conseguir,
toda importância que os livros têm, espalharei ao mundo
o meu amor, e, espero inspirar muitas pessoas. Não vai ser
uma caminhada fácil, sei disso, mas, lutarei muito para
que isso tudo se realize. Pois, como dizia Paulo Freire:
Ninguém liberta ninguém. As pessoas libertam-se em
comunhão.” E, para Margot, os livros eram extensões da
memória e imaginação, que poderiam proporcionar
liberdade mental, para a população.”
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São 11 da manhã, quando Laura pega o seu celular e
vai checar se tem alguma mensagem no seu WhatsApp.
Abre o grupo da faculdade e fica refletindo sobre um
breve debate que ocorreu entre alguns colegas da sala,
sendo, a exigência dos cartões de vacinação para poder
frequentar a universidade, o ponto principal da
conversa. Ao ler, ela se revolta um pouco com o ponto
de vista de um de seus colegas, afinal, ele claramente
fazia parte do movimento antivacina. Logo, Laura
começou a refletir, afinal, como, depois de tudo o que
vem acontecendo, ainda tem pessoas que são
ANTIVACINA ou mesmo que tenham se vacinado,
apoiam a causa? 

Segue um trecho da conversa do seu grupo: 

*Frase enviada por um colega que deu início a esse
debate* - Covid-19: Justiça Federal determina que
Universidade Federal de Sergipe passe a exigir o
comprovante de vacinação.  

João responde: Ferindo diretamente a constituição!
Cadê o direito de ir e vir? 
Fred rebate: O direito continua lá, mas nossos direitos
acabam quando começam os deveres, o famoso bem
maior. O coletivo é mais importante que o individual. 
João responde: Eu tive covid ano passado e trabalhava
em um posto de gasolina, o que me garante que não
pegarei depois? Eu conheço muita gente que teve mais
de uma vez e na segunda veio mais fraca, sabe por
quê? Porque nosso corpo tem essa capacidade.
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Fred rebate: Claro, isso porque você constrói anticorpos
pelo contato com o vírus. Mas, sabe o que mais cria
anticorpos para o vírus? Isso mesmo, a vacina. 
João responde: Concordo. Mas tem gente que não, e, eu
só estou defendendo o direito de elas decidirem o que
é melhor para elas, mesmo que os custe a vida!
Zack, entra na conversa e questiona: João, você é a
favor do aborto?
João responde: Sem útero, sem opinião. Cada um faz o
que achar melhor para si. 
Zack rebate: É a favor ou não?
João responde: Em caso de estupro eu sou a favor, mas,
em caso de consequência de festinhas, fico em dúvida. 
Zack rebate: O seu “mesmo que custe a vida”, é seletivo
então?

João fica sem argumentos válidos, ao olhar de Laura. 

Então, Laura decide entrar no seu Instagram e se
depara com o seguinte vídeo. “Hoje o presidente Jair
Bolsonaro, questionou: “Qual o interesse daquelas
pessoas taradas por vacina? O que está por trás disso?
Qual o interesse da Anvisa por trás disso?”. Logo, Laura
lembra que nos Estados Unidos, chegaram a registrar
recordes de crianças com covid. Mil registros, em um
único dia. 
E, é aí que Laura se pergunta: “Qual é o interesse do
presidente em não defender a vacinação? O que está
por trás disso? É muito louco pensar que em 2022
ainda tem pessoas assim, e mais louco ainda, é que
esses discursos antivacina, já vem perpetuando a muito 



tempo nas sociedades.”. 
Então, Laura começa a se questionar: Quanto vale uma
vida para o presidente? Quanto vale uma vida para
João? Quanto vale uma vida para todas as pessoas que
não defendem a vacinação?
Embora todos esses impasses, Laura torce pôr um
amanhã melhor e segue fazendo sua parte. E nesse
momento, começa a recordar-se de uma música do
cantor Jota Quest, onde ele diz: “Vivemos esperando
dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não
deixaremos para trás, vivemos esperando o dia em que
seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor,
melhores em tudo...”. Laura, espera que você que está
lendo, também faça o mesmo. Acreditando ou
esperando que cheguem dias melhores, se protegendo
e protegendo quem está ao seu redor. Por mais que
seja difícil, acreditemos em dia melhores, para sempre,
melhores.
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Quando você chegou, a situação já estava um caos, o
período de isolamento já tinha se iniciado. E, a sua
chegada melhorou o clima do ambiente aqui de casa,
por um lado, por outro, talvez não, mas, um não
momentâneo. As preocupações aumentaram com a sua
chegada, afinal, nunca tinha acontecido isso na minha
vida, meu primeiro animal de estimação. Sempre que era
necessário sair de casa, eu ficava me perguntando:
“como será que ele vai ficar?”, dessa forma, até chegar
em casa o meu único pensamento era você, parecia até
que eu estava no seu lugar, sozinha em casa, esperando
meus donos chegarem. Eu ficava bastante preocupada,
tentando saber como você estava, se queria comida,
água ou apenas estava precisando de um carinho. A
angústia tomou conta de mim por um longo período,
mas, você cresceu e agora eu consigo controlar mais
esse meu lado. 
Talvez você não saiba, mas só de você chegar perto de
mim pedindo carinho, me enche de alegria e felicidade,
e, isso é algo que todos estão precisando ultimamente.
Sei que você não entende o que eu falo, mas, sei
também que você consegue sentir. E, sei como você é
apegado em todos aqui de casa, assim como também
somos a você. Sua chegada, me proporcionou muitos
momentos e sentimentos bons, obrigada por isso. Ainda
fico boba, quando vejo você dormindo com suas
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posições. Algumas meio maluquinhas, outras tão fofas
que eu queria que você ficasse nela para sempre, só
para eu poder te admirar. Adoro quando eu chego em
casa e você corre para perto de mim para receber
carinho. Adoro quando você me segue por todo o canto
da casa. Adoro também, seu jeitinho de se aconchegar
em mim e receber carinho até dormir. 
Dentre todas as pessoas no mundo, você escolheu a
mim e a minha família, e que sorte a nossa, por ter você
para nos proteger, e nós, para protegermos você. Espero
que todas as pessoas tenham algo a se apegar, algo para
poderem se sentir acolhidas, sejam seus animais,
pessoas próximas, ou até mesmo, outros meios que te
façam sentir confortáveis. Afinal, os tempos não estão
fáceis, mas, continuemos a nadar, e, acreditando que
esse momento irá melhorar. 
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Com a pandemia da COVID-19 fomos obrigados a criar
bolhas domiciliares, ficamos limitados pelas paredes e
os móveis da casa, consequentemente, evitamos fazer e
efetivar visitas. Ou seja, tentamos, na medida do
possível, (re)significar o espaço para manter o
isolamento. E se foi/está sendo difícil para adultos,
imagina para crianças, sem brincar com os coleguinhas,
querendo atenção, necessitando interagir e explorar o
mundo. Quando começaram as restrições meu filho tinha
3 aninhos, em poucos dias completa 5 anos.
Eu e meu marido tentamos criar um ambiente
confortável em casa, decidimos colocar a televisão no
quarto para assistir filmes e séries juntinhos e deitados,
criamos o que nomeamos de “ninho”. Assim, juntávamos
as duas camas no pequeno espaço (a cama de casal e a
cama de solteiro do meu filho – Arthur) montando uma
grande cama, na esperança que logo voltaríamos para à
rotina anterior à pandemia.
Certo dia, deitados em nosso ninho, assistíamos ao filme
“O homem água”, dirigido por David Oyelowo (2020), em
determinada cena, Arthur com o olho arregalado para a
televisão e com a mão no coração diz:
– “Mãe, meu coração está batendo”! 
Ele disse a frase como se o que sentisse fosse anormal.
Sim, o coração dele estava muito acelerado, constatei ao
colocar minha mão sobre seu peito, tão acelerado, fez
com que ele sentisse e ouvisse o galopear desgovernado
e se assustasse. O motivo para o coração pulsar com
tanta rapidez, foi o que via e ouvia. 
O protagonista do filme Gunner, garoto de
aproximadamente 12 anos de idade, entra em uma
floresta com uma garota à procura do homem água (que
conhece os segredos da imortalidade) para tentar salvar
sua mãe doente. Os adolescentes caminham durante
muito tempo, por isso, escurece, tornando a floresta
sombria. Os elementos técnicos utilizados pela equipe

que produz o filme (a escuridão, sombras e sons) geram
suspense, causam ansiedade, pois, não sabemos o que pode
acontecer às duas crianças sozinhas em uma floresta,
qualquer som, sombra nos leva a antecipar vários perigos e
nos causa medo. 
Eu perguntei: – Você está com medo? 
Ele respondeu: – Sim. 
Então tentei explicar: – Não precisa ter medo, não estamos
na floresta, estamos em casa, eu e papai estamos aqui. O
que você está olhando é um filme, não é verdade, é um faz
de conta, como nos livros. Seu coração sempre bate, ele
nunca para, agora ele bate mais forte, porque você sente
medo, quando você corre, ele também bate forte, ele
responde às suas emoções, sentimentos e sensações.
Passados alguns dias, ele estava brincando e veio correndo
com a mão no peito:
 - Mamãe meu coração está batendo rápido, e ele mesmo
concluiu: 
- É porque estou correndo. Ele sentiu e depois tentou ler o
que seu corpo comunicava.
Alguns dias depois, agora assistindo seu filme favorito
“Spirit: o cordel indomável”, dirigido por Kelly Asbury, Lorna
Cook (2002) – visto umas 15 vezes, e todas as vezes com a
mesma emoção – ele pula na cama como se fosse o
protagonista, Spirit – um acavalo selvagem capturado
(separado de sua mãe e seu bando) e levado para trabalhar
na construção de uma ferrovia. O protagonista está sendo
levado dentro do vagão de um trem, para o local de
construção da ferrovia, por espaços encontrados no vagão,
olha para o céu estrelado. Na próxima cena, vemos sua mãe
na floresta também olhando para o céu e vendo as mesmas
estrelas.
 Neste momento, Arthur diz: – Olha mamãe, Spirit está com
saudade da mãe dele. 
Eu perguntei: – Porquê? 
Ele respondeu: – Porque ele está olhando para as estrelas e 
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a mãe dele também. 
Achei aquilo tão mágico, ele compreendeu o sentimento
e o desejo do cavalo pela montagem da cena. Eu vi,
sabia que Spirit sofria, era levado para longe de sua
família e de sua casa, mas, não olhei o quanto ele sentia
falta de sua mãe. O que o fez concluir que Spirit e sua
mãe pensava um no outro, foi a presença da imagem em
comum, era o olhar direcionado ao céu, mirando as
mesmas estrelas, diferente de mim, pois só consegui
identificar a tristeza e ele a lembrança. 
A criação artística de uma equipe de profissionais para
produzir a obra cinematográfica, foi criada pensando no
seu receptor para causar efeitos, que podem perdurar
por muito tempo na memória, nos fazendo sentir e
aprender sobre nosso corpo, pois o corpo olha, lê, fala e
reage das mais variadas formas nas mais variadas
experiências. As imagens, suas sequências, cores e sons
criam a AÇÃO (imagens em movimento) que penetram
no corpo (pela íris dos olhos) PULSAM no corpo (fazendo
o cérebro criar novas conexões) e promovendo a
experiência da aprendizagem estética. 



Certo dia estava na correria diária do período de
pandemia, dividindo meu tempo/espaço/corpo entre as
atividades acadêmicas, cuidados com meu filho e
afazeres domésticos. Estava lavando a louça, escutava
pelo notebook a defesa de uma tese e brincando de
jogo da memória com meu filho. Era necessário realizar
as três atividades, não tinha como eleger ordem de
prioridade, precisávamos da refeição, não teria as
orientações da defesa em outro momento e meu filho
queria/precisava brincar.
Apesar de estar em casa o dia inteiro, mal tinha tempo
para dar atenção necessária para meu filho, era trabalho
(aula online, planejamento, devolutiva de atividades,
reuniões, etc.), estudo (aulas, cursos, projetos, leituras,
etc.) cuidados com a casa (limpeza, refeições, etc.) e os
cuidados com meu filho (higiene pessoal, atividades
escolares, brincar, etc.), por mais que me organizasse
sempre surgia algo fora do esperado, e lá se ia mais
tempo. Por muitas vezes ele teve de ouvir: – Mamãe
agora não pode. Ao mesmo tempo também ficava de
coração partido vendo seu descontentamento. 
Então, em meio ao caos tentei manter a calma e uma
certa ordem, enquanto lavava os pratos, ele escolhia as
cartas dele, parava, escolhia as minhas cartas e voltava
para os pratos, ao mesmo tempo, o notebook estava
como um rádio ligado na cozinha. Meu filho não estava
muito satisfeito com a brincadeira e perguntou com um
tom de curiosidade: –Mamãe, porque você tem que
fazer três coisas ao mesmo tempo? Fiquei confusa, tive
vontade de rir. Parei, respirei e me perguntei: – porque
estou fazendo três coisas ao mesmo tempo? Lembrei da
música de Cazuza, “O tempo não para, não para não, não
para”. Estava em um único espaço físico, dividida em
três atividades diferentes, estava e não estava ao
mesmo tempo, presente e ausente simultaneamente. 

SUPER OU SOBRE?
P O R  M A R I A  E D I V Â N I A  A L V E S  D O S  S A N T O S

F O N T E :  R E V I S T A  S T A T T O  ( 2 0 2 1 )

Eu queria dar conta de tudo e ao mesmo tempo sabia que
deixava muito a desejar. Não estava presente no jogo
como gostaria, observando e comentando as jogadas, me
divertindo. Não estava prestando a atenção necessária na
defesa da tese, como gostaria, tomando nota sobre o
trabalho e as orientações. Não estava percebendo a
atividade prática desenvolvida nas tarefas domiciliares.
Não tinha que ser tudo ao mesmo tempo, mas, para uma
mulher em uma sociedade patriarcal, é “obrigatório” ser
tudo ao mesmo tempo.
Fiquei a pensar em muitas mulheres que passam pela
mesma situação ou por situações muito piores. Mulheres
obrigadas a desistir de seus sonhos, desejos, aspirações,
metas, ambições, pois já nascem com “obrigações
primeiras” e, se conseguir acumular funções, tudo bem
pensar em trabalhar fora, estudar, pensar em crescer
profissionalmente, etc., acumular funções exige ajuda, é
impossível ser tudo ao mesmo tempo, e quando você
consegue é considerada uma “SUPERmulher”, inteligente,
forte, guerreira, batalhadora...
É difícil guerrear quando se já entra na guerra sem
território, sem apoio e os privilégios de ter opção de
escolha. Nessa perspectiva não somos “SUPERmulheres”,
somos mulheres “SOBREcarregadas”, embora ainda com o
privilégio de ser em uma sociedade desigual. Assim,
voltando agora para a pergunta de meu filho, fiquei feliz
com a sua observação, pois ele olhou e percebeu que era
coisa de mais para fazer. Talvez, sua insatisfação estivesse
relacionada a demora em realizar minhas jogadas, mas ele
conseguiu entender minha agonia em tentar dar conta de
tudo, uma oportunidade para conversamos sobre a divisão
de tarefas. 



PEDAÇOS
P O R  M A R I A  E D I V A N I A  A L V E S  D O S  S A N T O S

As atividades acadêmicas me fizeram retornar às velhas
lembranças guardadas em 

pequenos pedaços de papel embutidos, reportando
imageticamente ao que não é 

possível dizer por meio do som.
 

Às vezes o corpo quer falar.
 

Muitas vezes, ele tem medo de falar, 
 

Ele não se compreende e tem receio de não ser
compreendido, por isso, se cala. 

 
E quando as palavras não saem os pensamentos saturam,

como uma panela de pressão 
sem escape para o ar, o pino de alerta eleva, sinal de alerta! 

 
São dores de cabeça, dores de barriga, extremidades frias,

coração e quase taquicardia.
 Às vezes um, às vezes poucos, às vezes todos...

 
O corpo desequilibra e demora a retornar à harmonia. 

 
Os sintomas anestesiam, parece que seu corpo te odeia. Te

faz sofrer e te impede de 
seguir, você fica insegura e não consegue definir, o que é real

ou abstrato, parece que 
vive em mundos paralelos, hora está sozinho e parece seguro,

hora está com amigos e se 
sente acolhido.

 
Mas, em outros momentos evita ficar só com medos dos

pensamentos, ou foge dos 
amigos com medo dos risos.

O corpo não me odeia, o corpo sou eu.
 

Fui eu quem escolhi discursos opressores que inibem seus
desejos, fui eu que o 

marginalizei e torturei. Eu o escondi e despois aceitei ser o
personagem criado por mim, 

aceitei os elogios e criei uma pessoa feliz. 
 

Uso o que deveria usar, vou onde deveria ir, faço o que
deveria fazer, falo o que deveria 

falar, como o que deveria comer...
 

Evito os questionamentos, evito os olhares e julgamentos.
 

Sou rotulada, faço parte do grupo “real”.
 

Completo todos os dias as minhas obrigações enquanto
pessoa “normal” e garanto meu 

lugar no grupo dos padrões, cheguei até aqui e hoje me
coloco novamente a pensar em 

tais questões.
 

Elas estão sempre aqui, às vezes adormecido, às vezes
tímidos, às vezes pulsante, 

depende de onde, quando ou em qual instante.
 

Fico a pensar, só tenho essa vida agora, vou mudar,
 

E quando vejo lá estou eu no mesmo lugar.
 



TEMPO - PARTE 1
Na minha infância, tinha; dengo de mãe, rigidez do pai,
piolho do irmão, casa da vovó, domingo na roça do vovô,
primo, amigos da escola e da rua, bichos, comida, desenho,
cheiros, São João, festa de agosto, parque de diversão,
desfile cívico, dia das crianças, natal, cada particularidade
marcada por uma linda memória afetiva resumida a pessoas,
períodos, momentos de uma bela infância. 
Quando criança, e eu meus amigos da rua nos uníamos e
íamos jogar bola em uma construção de uma igreja
inacabada, lá só havia a estrutura de um prédio, o resto era
terra, pedra e mato, local maravilhoso para jogar, pois
chutávamos a bola e ela não iria para longe, no final da
brincadeira, estávamos todos com os cabelos desalinhados,
roupas e pés sujos, sabíamos que a bronca era certa, mas
nos aventurávamos, tudo em prol do divertimento,
podíamos passar o dia todo sem nos alimentar e não nos
importávamos, quando os amigos se reunia, o tempo
passava tão rápido que nem percebíamos, ás vezes nem
fome sentíamos, ainda bem que havia nossas mães para
avisar que tudo tem limites e horários, e que, naquele
momento, era hora de almoçar, mas logo voltávamos para o
nosso melhor compromisso, o de brincar. E, quando a lua e
as estrelas se tornavam visíveis, escutava bem longe minha
mãe chamando meu nome, sinal de que é hora de voltar
para casa e que a brincadeira, naquele dia, havia acabado.
Na casa da vovó, aprendi oração, escutava suas histórias,
mexia em suas fotos, vestia suas roupas de quando era
jovem. É estranho saber que nossa avó um dia foi criança,
ouvia músicas em sua vitrola, o som saia diferente, mas era
legal ver um disco rodando, fazia leitura dos postais e cartas
antigas, na casa da vovó, tudo era curioso, sempre tinha
uma história por trás de cada objeto, a casa da vovó era o
ponto de encontro com os primos, o refúgio para minhas
decisões de fuga, onde tinha as melhores comidas e o
carinho mais gostoso do mundo.

P O R  L U I Z A  F E R N A N D A

Agosto, mês de frio, parque de diversão na cidade, era
um mês para comprar roupa nova, pois havia muitas
celebrações religiosas e festivas na cidade por ser o mês
da padroeira. Uma felicidade, pois era o período que
chegavam; carrossel, roda gigante, auto pista, maçã do
amor, fogos de artificio... era tudo muito colorido,
musical e encantador. Falar de agosto para um gloriense,
sempre terá um fato memorável para contar.
Falar do Dia das Crianças e não recordar as aventuras
vividas neste mês não teria sentido. Era várias festas, na
escola, no bairro, na praça, presente dos tios e padrinhos,
tinha circo, matinês e bloquinhos de rua.
Era um mês recheado de comemorações, dedicado
exclusivamente a nós pequeninos. Brincadeiras de pula
saco, pula corda, quebra pote, cabra cega, pau de sebo,
ovo na colher. As comidas eram a fatura e cheias de
cores, bolo de tudo que é sabor, pipoca, refrigerante e
muitos doces e brinquedos. Havia as matinês com
bloquinhos infantis somente para as crianças, saímos
dançando pelas as ruas, era uma animação. Circos na
cidade eram frequentes, quando chegavam era uma
sensação, em cidades do interior não havia muita opção
de lazer, então, o que era novidade na cidade, eu e meus
amigos não perdíamos a oportunidade de conhecer e
fazer amizades.
Os circos maiores sempre tinham animais selvagens;
leão, elefante, macaco, e enquanto criança, a curiosidade
era imensa, então, não perdíamos a oportunidade de
fugir de casa para ir olhar os animais nas jaulas, em
minhas recordações, jamais esquecerei do olhar triste
dos animais em espaços pequenos, que os
impossibilitavam de caminhar e em meio a tantas fezes,
acho que foi naquele momento que perdi o interesse de
assistir espetáculos de circo.
Chegado o Natal, tinha árvore, pisca-pisca, Papai Noel, 
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TEMPO - PARTE 2
música, Roberto Carlos, Roupa Nova, encerramento das
aulas, festa na escola, festa na casa da vovó, muita comida,
reunião de família, presentes, serestas, amigo secreto, tudo
era motivo para comemorar. Falar de natal é sempre
resgatar com carinho a casa de vovó Neuza, que enfeitava
toda sua casinha como se fosse a própria mamãe Noel, que
reunia os vizinhos, os familiares próximos e os mais
distantes, sempre tinha uma parente novo para conhecer,
fazia uma banquete digno de rei para todos se servirem e
para finalizar a noite ela sempre distribuía presentes para
todos que ali estavam, infelizmente, a vida passa e o
momento da despedida chega, a casa da vovó se fecha para
sempre e o que eram momentos felizes se transforma em
memórias de muita saudade. 
Na minha infância, eu fui muito feliz vivendo com
humildade e limitações, tendo a rigidez do pai e a
delicadeza da mãe para equilibrar em minha educação
enquanto filha, posso dizer que ambos me permitiram viver
a plenitude de ser criança, com alegria, controle, educação,
respeito e amor. 
Hoje, vivendo dias incertos, nebulosos, com uma sociedade
doentia, desumana, que utiliza de inverdades para adquirir
vantagens, que não respeita os direitos e a vida do próximo.
Adultos que insistem em ser mau caráter e a todo custo
negam a realidade tentando viver em um mundo paralelo
que só existe para eles e para os que concordam com o
cenário de mentiras. Ditadores que fazem guerras e outros
que negam a própria guerra de um vírus que mata milhões
de pessoas por dia em todo um mundo, apesar de já existir
vacina, mas os governantes que deveriam valorizar a ciência
contribuem para o descrédito da mesma.
A criança de 25 anos atrás, com liberdade e felicidade de
brincar ao ar livre, que passava o dia todo suja, suada,
descabelada juntamente com os amigos da rua, jamais
imaginaria que no seu futuro, viveria com medo de sair de 

P O R  L U I Z A  F E R N A N D A

casa, que a morte, em forma de vírus invisível, circula
livremente nas ruas procurando vítimas que não estejam
protegidas sem usar máscaras, ela jamais acreditaria que
sair de casa poderia ser um perigo de vida, que não ser
rigorosa com a higiene poderia transmitir uma
gravíssima doença para si e para quem mais ama, que o
medo de tomar vacina quando criança, hoje adulta, seria
motivo de ansiedade, emoção e felicidade, pois a mesma
nunca foi tão valorizada pela maioria da humanidade,
simbolizando esperança na cura do corona vírus que
tanto assola a humanidade. E é acreditando nela e em
sua capacidade de proteção que enquanto estiver
imunizada, estarei protegida, tendo a oportunidade de
estar escrevendo novos capítulos de minha vida.



Com o isolamento social, devido ao corona vírus, surge
uma nova e infeliz realidade, estudar, trabalhar, se
divertir e conversar de forma remota, em casa. O home
office passou a ser uma das principais formas de
trabalho, minha casa virou definitivamente o meu
espaço de labuta e, como tudo na vida tem seu lado
positivo e negativo, optei em olhar sobre a ótica do
privilégio de poder estar em casa.
Passado o período de quarentena, o número de casos em
todo o mundo só aumentava, estima de piora, então,
mais restrições e prorrogações da quarentena. Então,
diante de tantas incertezas. minha família buscou um
local onde pudéssemos estar “seguros”, fugindo da
cidade.
Mantimentos separados, mala pronta, pé na estrada,
destino escolhido; fazenda do vovô. Se não fosse o
sentimento de fuga por algo desconhecido e tenebroso,
até que estaríamos felizes por passar uma temporada na
roça. 
Chegando ao nosso novo refúgio, após tantos anos sem
visitar, me deparei com um cenário diferente do que
estava guardado em minhas memórias de infância.
Paisagem melancólica, horizonte infinito, terra seca e
castigada, mas com sua peculiar beleza de sertão
resistente. 
Vivendo o caos da pandemia, é necessário isolamento,
distanciamento, uso de máscaras e hábitos de higiene
mais rigorosos, o medo do vírus, do sofrimento e o pior,
da morte, só conseguia sentir diante daquele deserto,
paz. E foi naquele melancólico cenário que por um
instante, esqueci de todo pesadelo que a humanidade
vem enfrentando.  

CONSTRUINDO O AMANHÃ
P O R  L U I Z A  F E R N A N D A

Caminhando pelas entradas da fazenda e resgatando
minhas memórias de criança, fiquei intrigada, pois
lembrava das diversas árvores e fruteiras da fazenda, que
hoje já não existem, questionando meu avô, descobri
que, infelizmente, foram derrubadas sendo substituídas
por outros tipos de plantações mais “rentáveis”. 
Os dias passavam, estava necessitando ocupar meu
corpo, minha mente e meu tempo ocioso, foi então que
decidi fazer algo por aquela terra castigada que luta
diariamente para dar subsistência à humanidade. Foi
então que resolvi contribuir de alguma forma com o
mundo, utilizando da maneira mais antiga de
sobrevivência, plantando e cuidando.
Bananeira, goiabeira, mangueira, umbuzeiro, cajueiro,
tomate, couve, abóbora, macaxeira, batata, feijão.
Sementes plantadas, primeiras folhas, crescimento,
primeiros frutos, tudo era uma curiosidade, novidade e
encantamento. E claro, meu avô sempre me auxiliando e
explicando, como uma aprendiz bastante atenta, busquei
aprender direitinho essa linda arte de plantar.
O cuidar da terra me ajudou a viver com mais calma o
caos da pandemia, entender que, mesmo isolada, não
poderia ficar inerte, precisava ajudar de alguma forma na
mudança ambiental, pois cuidando dela estaria
contribuindo por um ar mais puro, uma água menos
poluída, um solo mais fértil e com menos
desmatamento.
Por isso, considero que o plantar foi tão significativo,
pois ele vive fases e processos, requer tempo e cuidado,
fé e paciência. E nesta construção do amanhã, estarei
cuidando da natureza, de mim e de futuras gerações.
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Agosto de 2020, a escola na qual trabalho emite aviso, serão
flexibilizadas as medidas contra o COVID-19 e retomada
total dos funcionários, até então, alguns trabalhos estavam
ocorrendo de forma remota e outros em escala para não
haver aglomeração. Para que a retomada das atividades
presenciais ocorresse de modo seguro, a Secretaria de
Educação preconizou que todos os funcionários realizassem
exames sorológicos.
Com o surgimento da pandemia, também desencadearam as
crises de ansiedade. Ansiedade para sair de casa, ansiedade
para ir trabalhar, ansiedade em ir ao mercado, ansiedade em
tentar deixar a casa o mais higienizada possível, ansiedade
em realizar o exame do Covid-19 e o medo do resultado.
Exame agendado, dirigi-me ao centro do Covid-19. Primeira
etapa, realização de triagem com perguntas acerca dos
sintomas nos últimos dias. Em seguida, exame coletado com
sucesso, agora só aguardar o temido resultado.
Mesmo com a Secretaria de Educação afirmando a intenção
de retorno às atividades, era impossível concordar com
tamanha negligência, haja vista, estávamos vivendo um
período crítico com os hospitais lotados, vacinas em período
de teste para voluntários, era um risco o retorno, diante do
cenário calamitoso.
Três dias após a realização do exame, resultado pronto. Para
minha surpresa e tristeza, testei positivo. Naquele momento,
fiquei sem chão, só passava em minha cabeça “estou
infectada pelo vírus que vinha exterminando a humanidade”,
já estava convivendo com a ansiedade exacerbada, mas após
o resultado, o pavor tomou conta de mim e a incerteza sobre
o futuro não saía de minha mente. 

DO MEDO PARA A ESPERANÇA
POR LUIZA FERNANDA

Foram dias difíceis, a princípio, estava assintomática, optei
somente pelo isolamento, não tinha buscado auxílio médico,
porém, os sintomas foram surgindo e isso tornou-se
necessário.
Dias em isolamento no quarto, lutando contra a febre; a dor
de cabeça; a fraqueza; a tosse; e a falta de apetite,
bombardeio de analgésico, antibiótico, ansiolítico, vitaminas,
chás, xaropes, antigripais, meu quarto era agora minha casa
e, com isso, minhas regras. Foram 20 dias de isolamento
lidando com o medo e ao mesmo tempo com a vontade de
viver. Teste refeito, havia vencido o corona vírus.
O que posso tirar dessa experiência aterrorizante são as
oportunidades da vida, fui presenteada a viver mais um
tempo. Naquele momento, não havia concordado com o
retorno das atividades presenciais, mas foi graças às
exigências em realizar o exame que descobri estar infectada
e assintomática, dessa forma, consegui salvar minha família
de um possível contágio. 
Passado um ano após testar positivo para o COVID-19,
enfrentando o vírus e o medo da morte, hoje agosto de 2021,
o esperado momento de ser vacinada havia chegado,
primeira dose de esperança tomada com um enorme
sentimento de gratidão. 
Grata a todos que, corajosamente, fazem parte da linha de
frente na luta contra a pandemia, aos pesquisadores,
cientistas, estudiosos que incansavelmente buscaram vacinas
que pudessem impedir o aumento do vírus e que vidas
fossem salvas. Que sejamos conscientes de que vacina é
pacto coletivo de saúde pública e que saibamos valorizar
todos os esforços em prol da vida nos vacinando.



isso mesmo! Medo da minha vida ser ceifada era do
tamanho do “Monte Evereste”, para tanto, a vontade de
ajudar era muito maior, inclusive, ouso dizer que, se
equiparava à densidade do “Oceano Pacífico”, pois eram
vidas, pessoas e não meramente números... neste ponto,
compartilho com muita humildade que realizava o
acolhimento das pessoas em situação de rua com afinco e
amor ao próximo, perspectivando inclui-lo no processo de
cuidado, escutá-lo atentamente para cuidar de forma
responsável, integral e resolutiva, ou seja, acolhimento
enquanto uma ética de cuidado. Acolhia em todo e
quaisquer espaços, dentro dos abrigos, dentro de uma UBS,
CAPS ou, até mesmo, debaixo de viadutos. Considerados
como “desajustados sociais”. “Vistos como loucos/as” as
pessoas em situação de rua são alvos de investidas
ideológicas as quais acentuam suas postuladas
“anormalidades”. Essa foi a realidade, tem sido esta à
realidade, e parece-me, sem querer ser pessimista, mas
levando-se em consideração a realidade exposta, que assim
continuará... para tanto, mesmo com tantas mazelas,
percebia que a escuta cuja qual, aqui irei adjetivar de
qualificada, se tornava de grande valia para os usuários (do
SUS) em situação de rua, pois a escuta é um processo
dialético, escutar e ser escutado é a tônica na construção
coletiva da díade profissional-usuário e vice-versa. 
Daí é que vai aos poucos se construindo os vínculos, laços
afetivos... e lembro-me como se fosse hoje, o
compartilhamento da usuária Maria a qual vivia (sobrevivia)
debaixo de um viaduto, localizado na capital de Aracaju/SE,
sobre sua história e trajetória de via, naquele espaço/tempo
a mesma contara que desde os 7 anos de idade estivera
naquela situação vulnerabilizante... Na época ora relatada,
Maria já estava com seus 42 anos de idade e ainda assim, se
apresentava para mim e meus companheiros da equipe de
saúde, cantarolando a música do Emicida baseada na de
Belchior “Sujeito de Sorte”: “Permita que eu fale, não as

Dormir (ou não dormir), acordar e vivenciar ou,
minimamente, sobreviver as dificuldades e desafios do estar
em situação de rua, isso mesmo! Em situação de extrema
vulnerabilidade social, esta realidade social concreta atinge
milhares de pessoas, crianças, adolescentes, homens,
mulheres, idosos, pessoas com deficiências, LGBTs... As
condições vulnerabilizantes são situações as quais
interferem de maneira abrupta e avassaladora a capacidade
de um indivíduo de lidar com um dado problema em
determinado espaço/tempo. Sendo situacional, a
vulnerabilidade é dinâmica, personalíssima e, sem sombras
de dúvidas, universal, já que quaisquer pessoas possuem
recursos pessoais finitos e limitados. E isto, não foi e não
tem sido diferente durante a pandemia ocasionada pela
COVID-19, muito pelo contrário! Pessoas em situação de rua
vivenciam, constantemente, os atributos de preconceito e
discriminação eminentemente presentes na sociedade,
sociedade a qual, se utiliza dos paradigmas negativos para
ditar, o que é certo e o que é errado, o que é normal e o que
é patológico, ou seja, aquilo que seria o modelo “perfeito” a
ser seguido, fazem uso até mesmo da religião na tentativa
obscura de justificar tais ditames... Nossa! É sufocante!
Causa-me tristeza e angústia em ter a notória ciência que,
tal situação problema, trata-se de uma realidade amarga e
com resquícios de maldade e (des)humanização. 
A pandemia que, aparentemente, tornaria as pessoas mais
sensíveis, solidárias e empáticas, mesmo porque tem ceifado
milhares de vidas e deixado cicatrizes em cada pessoa que
não nega a realidade exposta às “vitrines” dos seus olhos,
tem sido totalmente ao contrário, a individualidade e o ódio
tem ganhado espaço, e daí a fundamental importância em
acolher as pessoas em situação de rua, inclusive, em um
momento de colapso no sistema público de saúde, nosso
querido SUS. Nesse momento, lá estava eu, enquanto
profissional da saúde na linha de frente em combate a
COVID-19, a angústia, as incertezas e, sobretudo, o medo, 
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minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes, não, melhor,
figurantes, que nem devia tá aqui. Permita que eu fale, não
as minhas cicatrizes...” até hoje me emociono, mas sigo,
almejando perspectivas de dias cada vez melhores para
todos/as/es, sobretudo, na perspectiva da construção de
uma sociedade que reconheça, valorize, acolha e respeite às
diferenças existentes e existenciais, pois até o presente
momento que escrevo este texto, a realidade tem sido
amarga e dolorosa, principalmente, para os que são “vistos”
como “escórias” da sociedade. 
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eminentemente, presentes na vida em sociedade
durante todo o processo pandêmico, faltando
apenas um “estalar de dedos” para que
pudéssemos despertar desta “hipnose”. Esta
problemática sempre foi altamente difícil de ser
“administrada” mentalmente falando... além da
forte presença de medo, angústia e incertezas,
tenho (temos) que lhe dar com o negacionismo
deliberado e suas mais diversas Fake News, as
coisas contribuem para desinformar à população e
causar mais medo nas pessoas. Nunca foi fácil e
não tem sido fácil, já que ainda vivenciamos esta
realidade aterrorizante... para tanto, compartilho
que, aquilo que nos olhos de uma pessoa pode ser
visto como insignificante... para mim se torna de
grande importância como é o fato de em meio a
tantas tribulações e processos de sofrimento
psíquico, estive acompanhado de um ser incrível,
dócil e amável, e que tem nome, minha gata
(Xana), sim! Xana sempre se fez e se faz presente
nos momentos mais difíceis, inclusive e,
principalmente, no isolamento social, ela não
sabia/sabe necessariamente o que está
acontecendo decorrente da pandemia, porém a
mesma consegue sentir o momento de dor, de
tristeza... e sempre faz tácita questão em estar
próximo, dando carinho e amor... tal afetividade,
por vezes, se torna algo que muitos ser humanos

A pandemia ocasionada pela COVID-19 fez com
que a humanidade se adaptasse ou,
minimamente, tentasse se adaptar a uma nova
rotina, principalmente, levando-se em conta a
importância das medidas de prevenção, como o
uso de máscaras, higienização das mãos e o
isolamento social. Tal isolamento, fora inúmeras
vezes burlado por “trocentas” pessoas que,
inclusive, até hoje faz parte do grupo dos
negacionistas acerca da realidade concreta posta
aos nossos olhos. “Penso, logo existo”, então digo
que, seria cômico se não fosse trágico, o fato de
termos milhares de pessoas negacionistas, mesmo
com profusas vidas ceifadas, inclusive, com a
participação efetiva do (des)governo
bolsonarista... ouso ainda equiparar, tal
comicidade, à obra cinematográfica “Não olhe
para cima”, visto que, quaisquer semelhanças com
a realidade não é mera coincidência, pois, muito
embora, Adam McKay, diretor e roteirista da
referida obra, tenha escrito o longa-metragem
antes mesmo da disseminação deliberada do
coronavírus a qual fez com que a OMS elevasse o
estado da contaminação à pandemia, os
acontecimentos que ocorrem durante o enredo da
obra fílmica fazem um paralelo com o atual
momento que vivenciamos. Isso, porque as
questões abordadas na obra sempre estiveram, 
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não conseguem demonstrar ou até mesmo ter
pelo seu semelhante. “Xana” não é o “Gato de
botas” que conhecemos das animações do
cinema, mas afirmo! Com muita propriedade que
a gata aqui referida é minha grande companheira
e heroína, seja nos momentos felizes ou, até
mesmo, em momentos turbulosos em que o
racional que deveria ser real e o real ser racional,
tem sido vencido pela ignorância, pela
irracionalidade. E posso externar que, ter o afeto
desta felina é, sem sombras de dúvidas, uma
dádiva. Ah! E quero pontuar que, estou
eminentemente do lado dos que devem olhar
para cima, ou seja, para ciência.
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Municipal de Saúde quanto os veículos midiáticos
propagavam a informação com base em dados
científicos de que as pessoas com comorbidades
estariam mais expostas à contaminação e,
consequentemente, a quadros graves proveniente da
infecção (era o caso do meu pai o qual tinha
diagnóstico de Encefalopatia Hepática e Insuficiência
Cardíaca). 
Os anos se passaram e a pandemia até o momento
em que escrevo este texto, continua a existir de tal
forma que permanece impactando significativamente
no processo de saúde/doença de milhares de
pessoas... Ufa! Muito cansativo discorrer um texto
sobre esta problemática..., porém, julguei pertinente
compartilhar com outras pessoas um pouco do meu
processo de vida durante (e continua) a pandemia da
COVID-19... e neste ínterim, recebi a triste notícia
que meu pai não passara bem, busquei rapidamente
me inteirar dos fatos e logo agendei uma visita a sua
humilde residência... lembro-me como se fosse hoje o
quanto me causara elevados quadros de ansiedade
enquanto a visita não ocorrera... Nossa! Foi muito
difícil... eu sentia muita dor, mas não era uma dor
física e sim psicológica, uma sensação de
obscuridade, tristeza e angustia, até então não tinha
ciência do que estava por vir, porém para mim já era
muito adoecedor.
 E, em uma quarta-feira no turno matutino, tive a
oportunidade de ir visita-lo, assim que adentrei em
sua casa, lá estava ele em uma situação de grande
vulnerabilidade socioeconômica e com a saúde
deteriorada, a vontade que tive de imediato foi de
dar um forte abraço e perguntar: “o que fizeram com
você?” e depois cair em prantos... fiquei muito
desestabilizado com a cena/situação/contexto que o
mesmo se encontrara. E, quando comecei a realizar
um acolhimento com intuito de ajudá-lo, passei a
verificar que ele aparentemente havia desenvolvido
algum tipo de transtorno mental. Daí por diante
comecei uma “batalha” incessante em busca da
efetivação da integralidade do cuidado, porém no dia 

A COVID-19 foi caracterizada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como pandemia em 11 de
março de 2020, neste momento estava na condição
de profissional de Educação Física residente
multiprofissional em saúde mental atuando, mais
especificamente, na Rede Atenção Psicossocial do
Município de Aracaju/SE. Menciono que a notícia me
causou um grande desiquilíbrio emocional seguido
de processos de sofrimento psíquico, justamente por
ter a ciência de tantas vidas que já haviam sido
ceifadas em países como China e também na Itália.
Lembro-me que, quando chegava em casa após um
longo dia de trabalho a partir de busca ativa a
usuários em situação de rua para que estes pudessem
ser retirados das ruas e devidamente encaminhados
para os abrigos, estivera muito cansado
(mentalmente e fisicamente), as incertezas, a falta de
Equipamento para Uso Individual (EPIs), o medo de
ser contaminado, ou muito pior, contaminar as
pessoas que viviam comigo no mesmo recinto era
algo altamente avassalador. 
Toda esta problemática fez com que eu de fato me
afastasse de muitas pessoas, inclusive, familiares, tal
afastamento era altamente necessário, tendo em
vista as medidas de segurança contra a disseminação
da COVID-19, como o isolamento social e até mesmo
a quarentena e em medidas mais extremas para
conter a disseminação deliberada do vírus o
Lockdown. Face as informações apresentadas,
menciono que estas tribulações fizeram com que eu
não pudesse ter proximidade com o meu “pai”
(grande Augusto) o qual me criou e educou e, não
necessariamente, o biológico, porém tenho
propriedade em dizer que pai é aquele que dar afeto,
cuidado e amor. Nessa linha de pensamento, passo a
compartilhar que o meu afastamento foi em prol de
garantir minimamente um cuidado ao mesmo, já que
trabalhava na linha de frente em combate à COVID-
19 e estava mais suscetível à contaminação e, desta
forma, com notória possibilidade de transmitir para o
meu semelhante. Além disso, tanto a Secretaria 
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24 de novembro de 2021, o mesmo tivera uma
parada cardíaca a qual culminou em seu óbito. Foi
um interstício de tempo muito doloroso, a dor da
perda, ter a ciência que não o veria mais e,
sobretudo, não iria mais tocá-lo, escutá-lo... a
dor/sofrimento que me refiro a partir destas poucas
palavras (mas que tem muito significado) é
comumente denominada de processos de luto, isso
mesmo! Fiquei e estou enlutado e sinceramente não
sei quando sairei ou, até mesmo se sairei deste
pranto. Escrevo este texto com lágrimas constantes
em meus olhos e com palpitações cardíacas
abruptas..., pois não é nada fácil perder quem
amamos... penso que seja algo inenarrável.
Desta forma, o que estou vivenciando caracterizo
como um vazio, um adeus sem fim, tantos porquês e
nenhuma resposta, tanto amor, tanta saudade... em
meio a tudo isso fico muito feliz em ter tido a
oportunidade de ter agradecido a ele por tudo e disse
com todas as palavras: “Augusto te agradeço por
tudo, muito obrigado, muito obrigado e quero lhe
dizer que todos ensinamentos, conselhos e carões me
proporciona colher bons frutos até hoje, e serei um
futuro professor Doutor”. Na ocasião ora relatada, nos
emocionamos e pude lhe dar um último abraço que
sinto até hoje em todos contextos da minha vida, a
vontade de desistir é muito grande devido,
obviamente, a todo esse sofrimento que estou
vivenciando, mas sei que onde ele estiver continua
incessantemente torcendo por mim... grande
Augusto! Muito obrigado... muito obrigado!
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DES(CONEXÃO)
POR JOANA HELENA 

Sentada, em frente à TV, enquanto se ouve
conversas paralelas. Mexendo no celular, ao
lado de todos que moram na casa. Parando
pra pensar, onde eu estaria, às 18h00 de uma
sexta-feira se o mundo não estivesse
morrendo e porque, durante todo esse
tempo, esse contato excessivo foi tanto
evitado. 
Durante esse tempo, os dilemas familiares
aumentam e se intensificam, um objeto fora
do lugar pode ter mil interpretações,
problemas na escola, trabalho,
relacionamento, que há dois anos era só de
um, agora não é mais. Se está doente, todos
estão. Se um discutiu com o outro, todos são
afetados. Fugir não é uma opção quando
amanhã você estará no mesmo lugar! 
Às 18h, eu deveria estar na Universidade. A
aula estaria próxima do término e em
minutos eu deveria correr para o portão,
entrar no ônibus por 1h até chegar ao lugar
que hoje, eu não saio.  

Da rotina, fui desconectada. Mas houve conexão!
Hoje, a pessoa chata do meu lado esquerdo, não
é mais tão chata assim. Aquela outra, parece que
tinha motivos para ser tão irritada. Essa no chão é
mais engraçada do que eu me lembrava! Todas
essas pessoas que estão aqui, eu não escolhi
estar, nem ter um laço familiar, mas durante esse
tempo foi a única coisa que eu tive quando
precisei chorar, quando quis fugir ou me levantar.
Se durante dois anos nos desconectamos do que
e quem demoraria mais tempo para nos
conectarmos, nesse mesmo período foi possível
nos conectar com quem, em uma vida, não nos
conectaríamos.
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INSEGURANÇAS
POR JOANA HELENA 

Deitada no sofá, com os olhos fechados,
mas acordada. Não estou dormindo, mas
preciso despertar... despertar pra nova
realidade que vou ter que enfrentar! Uma
parte do processo foi tirada e agora eu
preciso correr antes que seja tarde
demais. Esse período que acabou de
começar está prestes a terminar!
Até que enfim irei me formar! Mas como
vou conseguir trabalhar? Com tantos
professores sem conseguir emprego por
tanto tempo... e se eu não conseguir um
emprego, o que irei fazer?
Antes eu preciso pensar na monografia!
Será que conseguirei terminar a tempo?
Se eu conseguir, vai ficar boa? Se não
ficar, o que acontecerá? Meu Deus, eu
deveria escrever ima crônica! 
Como se escreve uma crônica? Acho que 

não sei... talvez eu só devesse começar...
já sei, vou pegar um lápis! No caminho,
pego o celular. São 18h30h, hora de fazer
o jantar! Talvez as angústias possam
esperar! 



SOB PRESSÃO

A pandemia não nos avisou que iria
chegar e chegando, de surpresa, não nos
deu tempo de nos prepararmos para
lidarmos com muitas questões, como
perdas, aprisionamento, questões
familiares, ociosidade, mas,
principalmente, com nós mesmos. Não
quer dizer que se tivesse avisado,
estaríamos prontos para lidarmos com
nossas inseguranças e sentimentos, mas
que o fator surpresa traz uma sensação de
impotência.
Junto a tantos sentimentos, encontro fuga
nas mídias sociais, como Facebook e
Instagram, seja postando angustias,
vitórias, ou acompanhando postagens para
passar o tempo. Deitada ou sentada, passo
o dedo pela tela do celular e não percebo
a vida passar....
Começo a observar a quantidade de
pessoas que passam por cirurgias para
afinar nariz, “harmonizar o rosto”, afinar 

POR JOANA HELENA 

cintura e começo a pensar o que eu
poderia mudar no meu corpo, o que antes
eu nem imaginava.
Ainda não conseguimos mensurar o que a
pandemia está nos causando e talvez
nunca saberemos todos os prejuízos que
ela nos trouxe, mas é fato que desde a
criança que nasceu durante ela até
alguém que não saía de casa foram
atingidos por ela.



O SISTEMA
 POR LUCAS VINICIUIS

Nascer, crescer, reproduzir e morrer, essa é a lógica
simétrica da vida que aprendemos na aula de
ciências no seu contexto existencial, considera-se
ali apenas o corpo em quantitativo de matéria e as
relações referentes ao funcionamento vital.
Entretanto, sabemos que, o que nos constitui como
seres humanos é a nossa capacidade de agir, de
pensar, a forma como nos expressamos,
relacionamos e movimentamos, todo esse conjunto
de fatores nos formam e nos constituem enquanto
cidadãos, mas, acima de tudo nos faz enxergar o
EU que existe em nosso interior. 
Em relação direta a pandemia da Covid-19,
percebemos o quão frágil é este corpo que
vislumbramos nas aulas de ciências acima referida,
a dualidade vida vs morte nunca esteve tão
próxima de nós, mas, o pior de tudo é saber que
nenhum ser estava (e ainda não está) livre deste
vírus que levou consigo, milhares de vidas, sonhos,
anseios, deixando para nós lembranças e saudades
daqueles que se foram. Nesse contexto,
percebemos que todas as pessoas deixam marcas
em nós, algumas boas e outras nem tanto, da
mesma forma acontece com o nosso corpo, marcas
são depositadas e todas elas carregam um pouco
de nós. É chegado o fim de mais um ano, e pratica-

-mente, não vimos nossos amigos. Ficamos tão
autocentrados na nossa sobrevivência que
congelamos as amizades. Mudamos nosso eixo. É
claro que usamos sim, e muito, todos os recursos
tecnológicos que temos à disposição. Mas afeto,
generosidade e cumplicidade, infelizmente, não
são passados através de WhatsApp. É necessária a
verdadeira presença.
 Nesse período de pandemia, reacendeu-se no
subconsciente dos seres, várias coisas que eram e
são muito importantes, mas que estavam
esquecidas, pela demanda da vida, pelas
obrigações e pelas prioridades intrínsecas a nossa
realidade, reacender e nos reencontrar, nos ajudou
a lidar com tantas tragédias e notícias ruins que
recebíamos dia pós dia. 
 Mas, sobretudo, nesse contexto, percebe-se a
importância da família, de dar valor a pequenas
momentos, num futuro não tão distante (assim
espero), o nosso compromisso pós pandêmico é
subsistir a esta geração um conhecimento acerca
de si e sobre o seu corpo que é dotado de matéria,
mas principalmente das marcas que são inscritas
em nós, dia após dia.
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INGREDIENTES:

Uma xícara de amor da alegria vinda

de sua alma;

Quatro xícaras da felicidade vindo das

pessoas que você ama;

100 pitadas dos sorrisos das pessoas

que viveram bons momentos;

200 dúzias do calor de abraços

fraternos;

50 pitadas da fragrância das pessoas

que você pensa todos os dias;

60 colheres de amor ao próximo;

30 dúzias do tempero da humildade;

50 litros de esperança;

100 tabletes de bom humor;

2 quilos da boa sinceridade;

17 litros de compaixão;

200 gramas de surpresa.

A RECEITA DA FELICIDADE HUMANA
POR LUCAS VINICIUS 

MODO DE PREPARO: 

Misture a alegria vinda da sua alma, a

felicidade vinda das pessoas que você

ama e reserve. Em seguida, adicione as

boas doses de sorrisos e abraços e

agregue aos ingredientes anteriores,

por conseguinte, mexa todos os outros

bons sentimentos existentes na

existência humana, para que aquilo

que há de melhor na nossa essência,

seja desvelado e ressignificado.

Por fim, adicione toda a positividade

de sua alma e leve para assar em forno

pré-aquecido de seus bons valores e

sirva a vontade ao mundo.



Quase nunca temos disposição para falar de nós mesmos.
Quase sempre, temos maior facilidade de expressarmo-
nos a respeito dos acontecimentos alheios à nossa própria
história. Constatamos, de fato, a cada segundo, que fomos
conduzidos por um caminho tortuoso e frio ao longo do
nosso crescimento, distanciando-nos do nosso próprio eu,
do conhecimento de si. Isso, devido às mais diversificadas
experiências e condutas sociais materialistas e pobres de
estímulo à solidariedade humana. Durante a nossa
trajetória de vida, desde a tenra infância. afastamo-nos de
nós e do processo individual da felicidade.
Para a maioria das pessoas, esconder-se, retrair-se e calar-
se se tornaram cascas de grossa proteção que não
permitem, ou pouco permitem, a absorção de ideias e
experiências outras, que realinhem o processo condutor
aos atos de aceitar-se, reconhecer-se e amar-se, enfim, de
ser feliz.
Contudo, apesar do caminho frio de esperança e
sentimentos, a própria vida se encarrega de nos
surpreender com estalos, sim, parecidos com estalos de
dedos que fazem a pupila contrair para prestarmos
atenção no que vemos, ouvimos ou sentimos. Como num
truque de hipnotismo, no qual o ilusionista finaliza com
um estalar de dedos para que o indivíduo, sob efeito
hipnótico, acorde, recomponha-se e retire a névoa do
olhar clareando os pensamentos e reconheça a si mesmo.
A pandemia pode ser considerada um dos maiores estalos
provocados nos últimos tempos para que várias gerações
acordassem para os processos internos que requisitam
atenção e, possivelmente, resoluções, ou, simplesmente,
compreensão. Há quem diga que no isolamento social
muitos de nós estamos sendo obrigados a reconhecer os
próprios desertos, aqueles processos mal resolvidos, o
lobo interno, ou qualquer outro termo que esteja sendo 
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usado. Processos estes que foram submersos na grossa
carapaça, órfãos de entendimento, antes do estalo
mundial.
O deserto torna-se o lugar da sede, da amargura, da fome,
do descontentamento, da falta de estrutura, do desânimo,
do desejo de retornar ao que era antes, à segurança. Mas
também, pode ser o lugar da tomada de consciência: quem
quer tornar-se livre passa pela insegurança e a sequidão
para desvencilhar-se das amarras de si mesmo.
Então, para falar de si, o ser humano é obrigado a passar
pelo deserto, é obrigado a conviver consigo e com os
próprios defeitos físicos, medos, virtudes, traumas, e tantos
outros sentimentos, comportamentos e características
físicas, desconhecidos ou escondidos. Encontramos um dos
maiores exercícios que muitos viveram na pandemia, e eu
me incluo neste processo. Estes desertos nos convidam à
proposta desafiadora de entrar em contato com um eu
desnudo, livre da máscara social, limpo da maquiagem. O
estalar de dedos clama nova ordem para sermos felizes,
para aceitação de si e dos processos emocionais doentios e
até mesmo do próprio físico, muito cobrados no contexto
social e político vigente. O mesmo estalo mostra que o
caminho para a felicidade é muito mais de ordem interior,
que exterior.
A esperança em dias melhores no contexto pós-pandemia
deve ser criada agora, é necessário sair da casca,
encontrar-se consigo, exercitar o sentir a si mesmo para
desenvolver as melhores virtudes humanas. Assim, como
num espelho, de corpo nu, é preciso desvelar a timidez que
nos retrai, nos impõe freios e retarda os movimentos
convidativos às mudanças, é necessário compreender as
resistências, sem culpa, respeitando as memórias.
É imprescindível olhar para si e sentir coragem, para deixar
para traz o truque da meia luz ou do escuro para 
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abrir a janela e ver mais claramente as marcas do corpo,
das manchas, das quedas, das cirurgias, das violências e
das próprias mudanças biológicas, fios brancos, marcas de
expressão, sobrepeso, deficiências etc... Então, sentir-se
em paz. Sim, o isolamento nos deu oportunidade de
aprender a sentir a satisfação diante do próprio ser
(porque não somos só físico), independentemente da
estrutura, das mais variadas tonalidades de pele, e, de
todas as modificações sofridas ao longo dos anos vividos.
Também é aceitar a tristeza e a indignação para nos
tornarmos resilientes diante da tragédia que mostra a
fragilidade do corpo, a fugacidade da vida biológica.
Necessário é sentir amor por si, pelos seres que vêm,
pelos seres que vão e pelos seres que permanecem
conosco.
Sim, sentir emoção e gratidão diante de si, da vida que
pulsa, é necessário. Coração e pulmões movimentando o
tórax, mostrando uma vitalidade existente, não em um
corpo perfeito, mas o corpo que aceitamos, o próprio
corpo, o “eu-corpo”.
Felizes aqueles que permitiram-se viver a pandemia com
resignação. Felizes aqueles que permitiram-se viver uma
experiência desafiadora no sentir, neste período de
isolamento, numa reflexão sobre um ser que foi obrigado
a olhar para si diariamente, sob uma rotina dura e triste
em suas estatísticas de milhares e milhares de mortes.
Felizes somos nós que aprendemos a falar das nossas
dores, dos nossos desertos para nos reencontrarmos, mais
à frente, felizes, recuperados e aptos às novas
experiências e esperançosos pelo porvir.
Somos os sobreviventes desse tempo, por isso, em
respeito aos que se foram, somos mais que responsáveis
pelas mudanças sociais que nos levem a fortalecer a nós
mesmos e ao coletivo social, a movimentar este corpo 
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vivo e cheio de memórias e marcas, sedento por
compreensão e felicidade. Somos responsáveis por este
movimento de esperançar, iniciado dentro de si mesmo. É
tempo de sentir, sentir junto, con-sentir!



Existe um mundo além da realidade dos adultos, fora
do alcance dos nossos olhos cansados e condicionados
a ver o “normal”.
Durante o isolamento social, na pandemia, como em
todo o mundo, a minha rotina diária sofreu bruscas
mudanças para um novo contexto, ocorre, então, um
imprescindível esforço para reformular e reinventar o
cotidiano, junto à minha filha que, à época, contava
apenas 3 anos. Faltavam 15 dias para o seu quarto
aniversário, quando foi decretado estado de pandemia
no Brasil. Eu mal sabia que um mundo novo surgiria
para mim em meio ao contexto caótico de um vírus
completamente desconhecido.
Ninguém está preparado para essa experiência. Ficar
isolado, sem contato físico com amigos, familiares;
sem ver o rosto, os sorrisos, as expressões. Mas, se tem
uma coisa que o ser humano sabe bem, é adaptar-se a
viver experiências, desde que exista uma permissão
interior. As crianças são expert nisso. 
As crianças são assim, elas permitem-se, o tempo
inteiro, experimentar, tentar descobrir, ao passo que
crescem, (e crescem rápido!) constroem um mundo só
delas, de encantamento e simplicidade. Esse ser que
cresce rapidamente floresce em um mundo próprio
que, e se não fosse a pandemia, talvez, muitos pais
nem percebessem o quanto seus filhos se
desenvolvem, em todos os sentidos, em um espaço tão
curto de tempo. Para muitos, a pandemia continua
demorando uma eternidade, para mim, que vi esse
mesmo tempo passar diante do meu olhar para “minha
pequena” (como chamo minha filha carinhosamente),
demorou o suficiente para provocar uma mudança em
nosso dia a dia, em nossas experiências, neste espaço
que compõe o nosso mundo.
Para crescer, isto é, desenvolver o corpo físico, a crian-
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-ça precisa da nutrição adequada, mas quanto ao
desenvolvimento das suas potencialidades
intelectuais, sua nutrição deriva de outras fontes. No
livro O Mundo de Sofia, o qual inspirou o título deste
texto, o amadurecimento da jovem protagonista se dá
de forma gradual, com os questionamentos filosóficos,
descobertas e desafios a serem solucionados por ela.
As provocações eram feitas por um mestre em
filosofia, que a encantava, aguçava sua curiosidade,
despertava os seus sentidos e a fazia desejar conhecer
e decifrar os mistérios propostos. Pois bem, assim
crescem as crianças, com as provocações, as
descobertas, mas nada que não traga sentido, porque
elas movem-se sempre em direção às coisas que ainda
não compreendem.
Os jogos e brinquedos, por exemplo, fazem parte do
mundo de qualquer criança. “Brinquedos dão prazer,
brinquedos fazem pensar” disse Rubem Aves. Então,
com os meus desafios diários de ser a companheira de
brincadeira da minha filha, fiquei curiosa para saber
como os pais conseguiram lidar com esse mundo das
crianças que brincam, inventam e exigem, sem usar
palavras, que brinquemos juntos. Falam com a alma,
falam com o corpo.
Ainda nos primeiros meses de pandemia, decidi
ensinar Sophie (agora com 4 anos) a andar de bicicleta
sem rodinhas. Que experiência! Na rua larga, de chão
batido, ela descia num declive e meu coração ia junto.
E se ela se machucasse? Se algo desse errado? Não
mostrei meu medo para ela. Ela correspondia com uma
coragem que me dava mais medo ainda (risos). Em três
dias, lá estava minha pequena pedalando, caindo,
levantando e permitindo-se ser desafiada. Lição para
alguns adultos. 
Neste período tão caótico para muitos, dolorido e tris-



-te para outros, pude perceber que, na girafa do
crescimento do quarto da minha filha, sua altura
aumentava aos pulos, e o mais incrível é que as
experiências das quais compartilhávamos, não só
aumentaram o vínculo afetivo entre mãe e filha, mas
me faziam refletir sobre o desenvolvimento no seu
processo escolar, que foi interrompido. Nos tempos
atuais, a maioria das escolas não permite que as
crianças experimentem o que ouvem dos adultos, os
ditos ‘conteúdos’ ou como a nomenclatura atual
convencionou chamar de objetos de ‘conhecimento’,
isto é, a experiência, que deveria andar lado a lado
com a teoria fica fadada a segundo plano, mas no chão
de casa e da rua, as coisas acontecem e se tornam
experimentos fantásticos quando são permitidos. 
E ao tentar impor uma rotina de “estudos” nos moldes
que fui condicionada, travei uma batalha interna de
como refazer os passos para alfabetizar, na ausência
das atividades escolares presenciais, minha pequena
Sophie me fez enxergar que aquele formato não
servia, que agredia sua condição de criança que queria
descobrir sentindo prazer nas coisas. Rubem Alves
disse que “crianças só aprendem duas coisas: as que
dão prazer e as que são úteis”, e que o cérebro não
acumula informações que não lhes servem, essa é uma
lição exercitada na pandemia, que deve ser levada
muito a sério por toda vida. Principalmente, no
processo educacional, seja ele formal ou não.
O mundo que Sophie apresentou para mim no
cotidiano do isolamento foi um mundo simples e belo,
de pintura no corpo, no rosto, nas paredes da casa, no
chão da calçada com amarelinha. É um mundo
convidativo, cheio de brincadeiras já existentes
(cambalhotas, pega-pega, esconde-esconde) e, tantas
outras criadas (monstro da coberta, rola-rola, etc). So-
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-phie apresentou-me um mundo de historinhas, livros,
cabanas, músicas, danças; cantorias, banho de chuva e
de mangueira. Para ser sincera, era um mundo que eu
já conhecia, mas esqueci na idade adulta, ou melhor,
não me permiti vive-lo.
Por isso, passei a perceber que o mundo de toda
criança deve ser redescoberto pelos pais e professores,
por todos os adultos responsáveis. São as experiências
afetivas e sensoriais que dão sentido à existência, que
permitem a criação de memórias, de conhecimentos.
Ocorreu uma construção cultural de si mesma na
ausência da escola para Sophie, ela se reinventou sem
amiguinhos da sua idade (infelizmente), somos seres
que buscam o conhecimento para readaptarmo-nos, e
Sophie convidou-me a superar o medo do vírus, ao
provocar a sua própria curiosidade neste processo de
adaptação, em experiências científicas; por exemplo,
como fazer vulcões e seu próprio arco-íris. 
Sophie também aprendeu as primeiras letras, as
primeiras palavras, mas só depois que me adaptei ao
seu mundo, modifiquei a minha linguagem e a minha
postura. As crianças aprendem brincando e brincam
para aprender, não é novidade, mas nós, que somos
adultos, esquecemos disso. Os pais esquecem, os
professores esquecem. Se o processo da educação
acontece quando vemos um mundo novo, que nunca
tínhamos visto, como nos fala Rubem Alves, o mundo
novo nesta pandemia era o mundo de Sophie. O
processo educacional estava ocorrendo comigo, bem
mais que com ela, ou tanto quanto.
As crianças são assim, e neste mundo, os adultos
devem voltar ao estágio inicial e aprender com elas. E
minha pequena (agora nem tão pequena assim), com 5
anos, cresceu e cresce a cada dia, fisicamente e
intimamente num corpo que se comove com a fome



no noticiário, com olhos que lacrimejam e choram com
a tristeza da personagem que partiu, com o filme de
animação; olhos que, de outro modo, brilham com as
descobertas e com a superação dos desafios. Sim, ela
cresce em graça e bondade, ela representa um futuro
próximo, aquele que executa os ideais de esperança
que travamos na batalha de uma pandemia aterradora
no hoje, de um governo que passa longe dos vestígios
da compaixão humana, da aura do conhecimento do
amor e da fraternidade sociais e em seu íntimo. Minha
linda criança cresce e aprende a florescer no mundo,
no seu mundo, o mundo de Sophie.
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Há tempos, ouço dos colegas professores:
“Os alunos de hoje não querem nada”.
“Ah! Mas que absurdo! Atingimos uma formação
superior e não somos levados a sério!”
“Não temos como acompanhar essas mudanças!”
“Ah, meu método de ensino é o tradicional!”
Falas estas anteriores ao isolamento social
causado pela pandemia. Isolamento este, que
obrigou o sistema educacional a criar um modelo
de ensino nunca visto antes aqui no Brasil. Nos
mais de 5 mil municípios deste país, o ensino
passou a ocorrer através do sistema remoto. 
De repente, pandemia! De repente, todos os
paradigmas abalados!
Opa! Espere! Mas toda a estrutura educacional já
estava bem abalada antes da pandemia.
Quer ver?                  
Os dados anteriores à pandemia, mais
precisamente de 2019, apontam que já havia uma
taxa de 11milhões de analfabetos; que mais de
600 mil crianças e adolescentes abandonaram a
escola neste ano; que 6 milhões de estudantes já
estavam em distorção idade-série. Estes são só
alguns números que, infelizmente, aumentaram
exponencialmente após o início do isolamento
social, mas que já apontavam que algo na
educação do nosso querido país não estava bem.
Quadro e giz somente, já não serviam para dar
aula.
Há quanto tempo as teorias pedagógicas já nos
mostravam que quadro e giz já não eram
suficientes para “prender” a atenção dos alunos?
Há quanto tempo as formações superiores
indicavam que sempre existiria necessidade de
atualização profissional, o repensar e refazer as 
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nossas práticas para os novos tempos, para as
novas gerações, isto é, para o futuro? Quantos de
nós, professores, não nos preocupamos em saber
que a tarefa do professor é seduzir o aluno, para
que ele deseje e aprenda, justamente, por
desejar?
Após 3 meses do início do isolamento social, nós,
professores, fomos convocados, não convidados
(já que o convite exprime a ideia de livre escolha;
e convocação, exprime ordem), a lidar com algo
que muitos abominávamos: as tecnologias de
informação e os seus infinitos recursos digitais.

Professores perguntavam-se: Como manusear um
computador? Telefone celular para ministrar
aulas? Parecia um caos muito maior que a própria
pandemia.
Na verdade, a realidade aqui era outra, o tal
avanço tecnológico não havia chegado às escolas.
Sem internet banda larga, sem possibilidade de
pesquisas para os alunos, sem computadores, sem
técnicos do a1ssunto para orientar, sem
aperfeiçoamento para professores, enfim, sem
aparatos técnicos, nem tecnológicos. Não é à toa
que muitos dizem que a educação parou no
tempo em escolas públicas.
Lembro-me de uma constatação do Mário
Cortella: Somos professores do século XXI,
nascidos no século XX, usando métodos que vêm
do século XIX. É muito sério isso!
Mas não somos culpados pelo atraso na estrutura
da educação, pela falta de acesso dos alunos à
internet e aos aparatos tecnológicos que os
ajudariam a lidar com o tal sistema remoto. De
fato, não somos responsáveis pelos gastos públi-



-cos desviados durante a pandemia, pelo sumiço
dos recursos da alimentação escolar (que
teoricamente só seriam utilizados em caso de
ensino presencial); não somos atores dos desvios
de verbas educacionais que serviriam para a
possível compra de aparatos tecnológicos para
escolas, professores e alunos, além do acesso à
internet banda larga para todos. Nós, professores,
estamos isentos da responsabilidade de sermos
obstáculos para alcançar recursos que
diminuiriam os impactos do isolamento e
evitariam que os números negativos referentes à
educação em 2019 crescessem vertiginosamente
a partir de 2020.
Somos seres políticos. Mas, suspeito que o que se
faz no ensino nos dias atuais é, infelizmente, a
despolitização da educação, despolitização social,
se assim podemos denominar.
Pois é, nós professores, não somos responsáveis
pelo bug da educação no século XXI, muito
menos pela pandemia, mas é obvio que temos
nossa parcela de contribuição nesse sistema que
está à sombra de quereres políticos e ideológicos
que constroem uma sociedade de cidadãos que
não questionam, que não gostam de política, que
sequer sabem o que significa, na prática, ser
cidadão em um Estado de direito. Somos
responsáveis quando não atualizamos o nosso
conhecimento, quando negamos a nós mesmos a
busca para compreendermos os novos
paradigmas educacionais, enfim, quando paramos
no tempo, acreditando que as gerações serão
sempre as mesmas e que não há nada de novo.
Como não falar para o seu aluno que o acesso à
internet banda larga em tempos de ensino remo-
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-to é negado por decisões políticas, ou seja, que o
seu nível de conhecimento, neste momento
caótico, está sendo ainda mais negligenciado por
opção de um poder executivo não somente de
ordem municipal, mas que provém de uma cadeia
desde a esfera federal, através de desvios e da
falta de exigência nas prestações de contas, além
de formas maquiadas de investimentos?
 “Mas professora, você dá aula de Educação
Física!”, ouvi de uma aluna quando
mencionávamos problemas nas aulas do sistema
remoto. Pois é, respondi, sou responsável por
uma parcela da educação, sou antes da formação,
um ser político e a minha responsabilidade é
esclarecer aos meus alunos que eles fazem parte
de um Estado de direito, no qual os cidadãos
podem e devem questionar e exigir por meios
legais que sejam atendidos os direitos
constitucionais à educação e aos demais direitos
sociais descritos no artigo 6º da Constituição
Federal. Temos sim o dever de promover uma
formação para um futuro profissional. Paulo
Freire afirma ser primordial para o trato
pedagógico, o domínio técnico é tão importante
para o profissional quanto a compreensão política
o é para o cidadão. “Professora, sobre isso,
nenhum professor nunca falou nada, a não ser
você.” Essa é uma constatação de uma aluna que
me assusta e entristece, visto que os alunos
chegam a fazer reflexão política das questões
propostas, e porque a educação, de um modo
geral, parece estar indo no sentido contrário, mas,
na verdade, deveria provocar a curiosidade,
causar o “espanto e a coceira nas ideias” que
Rubem Alves menciona. E a esse questionamento



respondi: Devemos ensinar para que vocês
construam a nova sociedade, os rumos que
querem seguir. Nós, professores, devemos
mostrar possibilidades, alternativas e estimular
vocês a buscarem os seus sonhos. Todo conteúdo,
todo sistema de ensino, todo professor deve fazer
o aluno encontrar consigo mesmo, para crescer
no mundo assumindo suas formas, cores e
sabores, e para além de si mesmos, construam um
coletivo social solidário a todas as causas
humanitárias que permitam a superação das
mazelas e desigualdades.
Por isso, o bug da educação só acontecerá de
fato, se considerarmos o ensino como algo
imutável, parado no tempo. O professor pode
ficar “bugado” se não compreender que, nos dias
atuais, independentemente das tecnologias ou
REDs, “só uma educação da pergunta aguça,
estimula e reforça a curiosidade” para
compreender o mundo e que os valores sociais
ainda devem permanecer em voga. O ensino
tradicional não vai funcionar! As novas gerações
não são iguais às nossas! Não é difícil de
entender, a não ser que o medo da mudança seja
maior. Sair da zona de conforto assusta,
professor!
Os seres humanos são moluscos, a busca por
construir suas conchas, novas formas, novos
conhecimentos, são cebolas que, aos poucos, vão
reunindo suas camadas, de tamanhos diferentes,
a partir das experiências, são melodias
inacabadas, solicitando continuidade,
continuidade infinita. Precisamos aprender para
viver, só com o conhecimento podemos viver
melhor. Poeticamente falando, Rubem Alves 
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encanta e mostra que professores e alunos estão
em processo de aprendizagem contínua.
Agora entendo o que Paulo Feire descreve como
esperançar! Se não for movida, a educação ficará
comprometida, se o professor não atualiza seus
conhecimentos para receber as novas gerações e
não acredita no futuro social que ele mesmo está
construindo, a sociedade mantem suas
desigualdades e mazelas. Comparo com um ovo
que, não fecundado, apodrece no ninho. O
professor fecunda as ideias dos alunos, os alunos
provocam as ideias dos professores, e ambos,
juntos, pensam os novos rumos da sociedade.
Quando isso não ocorre, percebemos a falha no
sistema. Precisamos compreender a dialética da
educação, sim, dialética. Vejam! Surgem os
direitos dos excluídos e das pessoas com
deficiência e somos convidados a trabalhar com
inclusão social e acessibilidade; surgem as
tecnologias, REDs e as gerações da era digital e
nós devemos propor atualizações urgentes para
nós mesmos, para os métodos pedagógicos que
usamos, nem que para isso, nossos próprios
alunos nos mostrem os caminhos. O bug ou falha
no sistema só acontece se ficarmos parados sem
recursos e sem valores sociais bem
fundamentados. A pandemia deixou emergir
muitas falhas da educação, pôs à prova todos os
sistemas de modo geral. E nos desafiou à total
mudança! Para Rubem Alves, o propósito da
educação não deve ser o de fechar, formar, por
em uma forma. O propósito da educação é abrir
as janelas, as cortinas, as velas, os horizontes,
abrir o pensamento para o conhecimento e, para
isso, é imprescindível ceder às mudanças, invoar,



experimentar em muitas tentativas até dar certo.
E ainda nos orienta, “trabalha como quem faz
amor, como quem brinca”. Trabalha como quem
rema para a “terceira margem do rio”, e eu
completo que lá é onde não se pode atracar,
somente conhecer, passar, viver, ‘experienciar’,
esperançar.
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A pandemia mudou meu olhar em relação aos
espaços urbanos e sua importância para as
pessoas. Muitas vezes, na correria do dia a dia,
esquecemos de olhar mais atentamente ao
nosso redor, passamos por pessoas e lugares
diariamente, mas somente passamos, não
olhamos, não analisamos e não sentimos.
Durante a semana realizo caminhadas na praça
José Andrade Góes, conhecida popularmente
como praça da Maracaju, zona norte de
Aracaju. Muito mais que um exercício físico a
caminhada me permitiu olhar, sentir e
entender como um único local pode ser
explorado de diversas formas por diversas
pessoas. 
A caminhada é um exercício físico em que
pessoas de diversas idades praticam, no final
da tarde tem até “engarrafamentos de
pessoas”, algumas caminham sentido anti-
horário, outras caminham sentido horário, se
eu me distrair um pouco com toda certeza
posso esbarrar em alguém. Alguns preferem
caminhar sozinhos, outros preferem em duplas,
alguns em grupos, também tem o pessoal que
caminha com seu cachorro ao lado.
Todas as segundas, quartas e sextas-feiras na
quadra de areia tem o pessoal que faz treino
funcional, a cada dia que passa vejo mais
gente participando dos treinos e a quadra
ficando mais lotada. Nos outros dias da sema-
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-na têm a galera do vôlei e do futevôlei que
também usa esse espaço, as vezes caminho até
mais lento quando vejo que está tendo uma
disputa acirrada na quadra.
Na quadra de concreto fica a garotada jogando
futsal, muitos meninos que aparentam ter
entre 10 a 18 anos. A quadra é disputada –
parecem até que não cansam, a brincadeira
começa cedo e vai até depois do dia escurecer,
pode estar fazendo 40°C, o chão parecendo
uma chapa de lanchonete de tão quente, que
tem menino jogando descalço.
Em uma parte da praça tem um pessoal que
admiro bastante – os idosos do dominó –
todos os dias da semana eles estão lá jogando,
a não ser que caia uma tempestade, eles não
faltam um dia sequer, riem e falam bastante
alto –conversam ao mesmo tempo que jogam,
inclusive jogam muito bem por sinal.
Os casais aproveitam os bancos da praça para
conversar, namorar, colocar o papo em dia,
aproveitam as sombras que as árvores
proporcionam para curtir o ambiente. O local é
muito propício para encontros já que têm
ambulantes de açaí, pastel e espetinho na
própria praça – então se você quiser levar a
crush para um encontro simples a praça da
Maracaju pode ser uma boa opção.
A criançada ama o local, observo o número de
pais que levam seus filhos para andarem de bi-
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-cicleta, muitos utilizam o espaço para ensinar
seus filhos a andar de bicicleta, alguns
crianças mais ousadas esquecem que também
os pedestres utilizam o local e correm com a
bicicleta, sem nem usar uma buzina – nesses
momentos respiro fundo para não ter que
gritar com uma criança.
Um único espaço, múltiplas utilizações, o lazer
durante a pandemia ficou muito prejudicado e,
ter espaços como esse, uma simples praça,
mostra a importância dos espaços urbanos
públicos de lazer para uma cidade. O corpo em
movimento, em atividade, de diferentes
formas, dos mais variados jeitos, aproveitando
um local da melhor forma. 

A PRAÇA - PARTE 2
POR PAULO HENRIQUE 



A pandemia da Covid-19 fez com que as
instituições de ensino superior adotassem o
método de aulas remotas-virtuais para manter o
seu funcionamento. Após muitos debates com
alunos e professores, a Universidade Federal de
Sergipe também resolveu aderir ao “ensino remoto
emergencial” – como era chamado na época.
Inicialmente fiquei entusiasmado com a notícia
pois, até então, assistiria às as aulas em casa – o
que faria eu não precisar me deslocar até à
universidade – parecendo-me ser uma boa
experiência – no entanto não foi (como minha
companheira já havia me dito, pois mesma já
estava vivendo essa experiência na sua instituição
de ensino).
 Chegando ao primeiro dia de aula remota-
virtualizada, a qual estava marcada para às 07h,
acabei acordando com 1h de antecedência. A
empolgação era tamanha que tomei banho, fiz café
da manhã e, inclusive, vestir-me com a camisa do
curso na esperança de poder ligar a câmera,
entretanto, quando a aula começou nem o
professor estava com a mesma ligada, somente eu
– daí, com vergonha, optei por desligar. No
decorrer desta nova experiência – de assisti aulas
em casas de modo virtual – fui percebendo que
minha cadeira era bastante desconfortável, e ficar 
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duas horas naquela posição em frente à tela não
seria uma missão fácil. 
Nesse mesmo dia – dando continuidade – minha
segunda aula seria apenas às 11h. Conheci a minha
nova professora, a qual tinha 66 anos, dizia faltar 1
ano para se aposentar. Logo no início da aula ficou
nítida a dificuldade em lidar com instrumentos
tecnológicos, pois sem querer a mesma desligou o
microfone e só depois de 10 minutos conseguiu
ligar novamente – foi engraçado, pois ficamos 10
min sem ouvi-la enquanto pensava estarmos
ouvindo-a.
Os dias frente a esse novo contexto de aulas
virtuais foram passando e junto com ele fui
percebendo que teriam mais problemas, pois
minha casa tem uma péssima acústica, os vizinhos
além de ter um gosto musical bem duvidoso, fazem
questão de ouvir músicas num volume pouco
favorável. As motos e carros passando pela rua
tirava minha concentração – acontecia o mesmo
quando gatos e cachorros começavam a miar e
latir, respectivamente.
O tempo foi passando e o ensino remoto
emergencial se tornou tedioso – aquela pessoa
que no início acordava com 1h de antecedência
para as aulas passou a acordar nos 10 minutos
antes da aula começar – nem sequer levantava da 



cama, apenas colocava o fone e fazia da aula um
verdadeiro podcast. 
Por incrível que pareça minhas notas no ensino
remoto emergencial aumentaram, no último
período só duas notas que não foram 10 – isso me
fez refletir pois percebi que era uma mera ilusão,
aquelas notas não representavam o meu processo
de aprendizado. Comecei a sentir minha mente
cansada, sem estímulo e não conseguia dar o meu
melhor para poder desenvolver.
Portanto, se fosse para resumir minha experiência
com o ensino remoto emergencial em uma única
palavra, seria “confusa” – porque a medida em que
o tempo ia passando eu tinha a sensação que o fim
desse “novo” contexto não estava tão próximo
como esperado, então ficava ainda mais sem
estímulo, mas, em compensação, os melhores
trabalhos, as melhores apresentações e notas
foram durante esse período. Confuso e
contraditório, não mesmo? Se nem eu consigo
entender, como vou explicar para outros? Por fim
essa foi a minha experiência
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Quando pensamos em uma casa é muito difícil
definir qual seria a parte mais importante, para
alguns poderia ser o teto – pois ele protege
do sol e da chuva – para outros poderia ser as
paredes – pois são elas quem dão forma ao
imóvel e dividem os espaços – já outras
pessoas poderiam falar que seria a parte
elétrica, pois sem ela como iríamos usar os
eletrodomésticos como geladeira, televisão e
máquina de lavar? Para mim todas essas
partes são fundamentais, porém não é a mais
importante, essa é o alicerce.
O alicerce é a sustentação da casa, é a partir
dele que a casa é erguida. Precisa ser
extremamente forte, precisa ser nivelado,
precisa ser muito bem feito, não adianta
pensarmos em ter uma casa com muitos
quartos, com pé direito altíssimo,
extremamente bem acabada, se seu alicerce
for frágil, não for plano, não for bem feito. 
A pandemia em muitos momentos não atacou
somente minha saúde física, mas também agiu
profundamente sobre minha alma, muitas
dúvidas, receios e medos surgiram. É nesse
instante que precisamos ter o nosso alicerce, o
alicerce das nossas vidas, dos nossos momentos,
e até mesmo em situações mais difíceis, foi
graças a eles que pude esperançar.

Meu alicerce é minha família, mesmo nos 
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momentos mais difíceis ninguém se afastou,
todos cuidaram um do outro, protegendo não
somente a si próprio como também o coletivo. Vi
minha mãe chorar ao ver o vídeo de minha avó
tomando a primeira dose da vacina, naquele
momento ela sentiu um alívio muito grande em
seu peito.
Muitas festas de aniversários foram canceladas,
mas sempre o aniversariante era lembrado nos
grupos do Whatsapp da família. Tanto em 2020
como em 2021 minha família materna e paterna
não fizeram a tradicional reunião de São João,
mas mesmo distante fizemos dessa data
especial, minha avó materna preparou o famoso
arroz doce e separou para cada filho ir lá
somente para pegar, cada um que chegava
deixava um milho, um mugunzá, um bolo de
macaxeira. Na família paterna fizemos um “São
João virtual”, com música, comida e brincadeiras.
Meu alicerce é minha família, pai, mãe, avô, avó,
irmãos, namorada, tios, primos, amigos, aqueles
que fizeram eu ter sempre esperança, que nunca
deixaram a tristeza e nem o negacionismo entrar
em seus lares. Sei das muitas dificuldades que
irão surgir, pois a pandemia ainda não acabou,
mas não perco a esperança, pois acima de tudo
tenho meu alicerce



Durante a pandemia eu vivi muitos altos e
baixos, aliás, quem não viveu? Muitas quedas e
reerguidas, muitas vidas se foram e muitas
vidas chegaram, mas nessa montanha russa foi
preciso me esperançar, foi preciso me
ressignificar. 
Acredito que todo mundo seja assim: 
Hoje você está extremamente feliz, mas se por
algum descuido algo ruim te acomete essa
extrema felicidade é comprometida, mas por
outro lado, se você está extremamente triste,
uma só coisa boa que te acontece talvez não
seja suficiente para te trazer aquela felicidade
desejada de volta. 
É preciso resiliência! 
É preciso esperançar! 
É preciso resignificar! 
Hoje ao andar pela cidade e ao olhar as
crianças brincando nos brinquedos da praça,
mas especificamente na escorregadeira, percebi
o quanto a gente tem que ver a vida como uma
grande escorregadeira ou como uma montanha
russa. 
Na escorregadeira as crianças sobem, com todo
esforço, cansaço, talvez, persistência e assim
chegam ao topo e se depara com a vista lá do
alto, podendo até bater aquele frio na barriga
de estar com medo de escorregar, mas ao
descer escorregando a vontade é que seja mais
demorado que a subida que foi para estar ali. 
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Talvez vejamos a vida assim, queremos viver
numa eterna felicidade, mas não queremos
subir cada degrau que nos leva a ela. 
A pandemia me fez ver e viver um pouco disso.
Em meio a altos e baixos, medo da morte e da
perda de um ente querido, foi preciso me
esperançar! 
E o corpo, onde fica? 
Todos esses momentos são marcados por
cicatrizes! 
Cicatrizes que sangram, cicatrizes que não se
fecham, cicatrizes que nos mudam, cicatrizes
que nos entristece, cicatrizes que trazem
memórias, CICATRIZES! 
Cicatrizes que nos renovam, cicatrizes que nos
dão forças, cicatrizes cotidianas e que nos
fazem ficarmos cheios de trilhas, cicatrizes da
montanha russa que é a vida que não nos deixa
viver sem marcas do passado, do presente,
marcas para o futuro , marcas que somos!
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Ainda, há quem se pergunte: Por que a escola
precisa falar de sexualidade para as crianças,
para que educar sexualmente? ou até mesmo:
Por que é preciso abordar sobre sexo, gravidez,
aborto, métodos contraceptivos, a importância
da camisinha e doenças sexualmente
transmissíveis à crianças, jovens e
adolescentes? É preciso entender que a
educação sexual envolve o crescimento e
maturidade, intelectual, físico, afetivo-
emocional e sexualmente ,inclusive. 
Os jovens precisam desde cedo conhecer sobre
seus direitos e deveres, principalmente antes
que lhe aconteça algum mal. 
O cuidado, o diálogo, a confiança, o
discernimento, a autonomia, o zelo, o respeito,
a segurança, a educação, são os pontos
importantes a serem abordados quando se
pensa em fazer uma criança se autoconhecer,
como também conhecer o outro. Com a
pandemia, o número de denúncias em relação
ao abuso sexual contra crianças e adolescentes
cresceram, mas são feitas de forma tardia. 
Nessa perspectiva, as crianças perguntam:
“Como eu nasci?;“Por que meu amiguinho tem
dois pais?”; “Você faz sexo?”; “Por que eu não
posso ver titio sem roupa”. Quem é mãe, pai ou
cuidador já deve ter sido surpreendido com 
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uma destas perguntas e talvez, por ficarem sem
graça, e não saberem o que responder sobre
sexualidade ás crianças, muitas das vezes
respondem com respostas curtas, como: "isso é
conversa de adulto”; “quando você crescer você
saberá”; “isso é coisa feia”; “isso faz mal” ou até
mesmo que “não pode falar sobre isso". Os pais
e cuidadores precisam dialogar e criar
confiança dos seus cuidandos. O “por que” que
a criança pergunta precisa ser respondido
corretamente, e não apensas deixar
subentendido ou para depois, pois o depois
pode ser tarde demais para ser educado. Com o
isolamento e distanciamento social esta
conversa com as crianças poderiam ser
abordadas. 



Essas palavras são pontos de partida para a escrita
desta crônica. A partir delas escreverei sobre a minha
percepção do que foi a pandemia, do que está sendo e
do que será o período pós pandemia, para mim e para
os outros. 
Inicialmente reflito sobre o que Michel de Certeau
escreve sobre o outro: O Outro é, primeiramente, Deus.
“O Deus da minha fé não cessa de frustrar e guiar o
desejo que busca compreendê-lo. Ele o frustra porque
nada do que eu sei é Ele. Ele o guia porque eu não o
esperava lá aonde ele vem... ele só é o Mesmo
aparecendo como Outro” (Certeau, 2006, p. 5). É
preciso restabelecer a comunicação de forma aberta
com os Outros. Nessa perspectiva, abrir-se ao
estrangeiro seria atualizar a linguagem e os
significados diante da presença do Outro (Josgrilberg,
2005). 
O Outro, no entanto, assume diferentes configurações
nos escritos de Certeau. O Outro é o que tem outros
valores, crenças, hábitos, saberes. O Outro é aquele ou
aquilo que emerge com as crises do crível e engendra
credibilidades nascentes. O Outro é aquele ou aquilo
que não se possui nem se controla. O Outro é o que
escapa. É o imprevisível, o inesperado, o excluído, o
imigrante, o marginalizado, o estrangeiro. O Outro é
mistério e é surpresa. É a alteridade radical, a
diferença pela qual nós precisamos nos abrir para criar. 
Na perspectiva deste autor, trago-vos coisas do
cotidiano que a pandemia nos fez vivenciar. Uma
pandemia marcada pela apatia, a apatia de não se
colocar no lugar do outro (grupos de risco), a apatia de
viver sem saber que precisa do outro e que o outro
precisa viver para ser o outro. Nessa direção, penso no
dom e na capacidade de resiliênciar dentro desse
espaço, dentro do cotidiano, a resiliência que é preciso 
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ter vivenciando a pandemia, resiliência de criar
estratégias e táticas para resolver os conflitos da vida,
a resiliência de ressignificar e utilizar o tempo que nos
oportuniza de ser, estar e conquistar o hoje,
resolvendo a vida como um super-herói, tentando
inverter, despistar a posição que nos coloca para
baixo, nos machuca, nos faz mal, nos faz morrer. E
nesses trajetos de vida precisamos nos esperançar,
esperançar como diz Paulo Freire: ”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.” 
Com isso, concluo falando do controle e harmonia que
precisamos ter entre a empatia de se colocar no lugar
do outro, o poder de ser resiliente quando não
estamos suportando mais as coisas e principalmente o
outro, ressignificar quando for preciso dar um novo
sentido e criar um novo olhar e uma nova vivência e
convivência a partir de nós e do outro. Além de poder
esperançar que um cotidiano melhor virá se pudermos
nos unir e fazer tudo melhor a partir da união com o
outro. 



Começo a escrita dessa crônica sem imaginar a
forma como irei finalizar. Temos presenciado
tempos complexos, em que aquilo definido
por mim de “AUTO-COBRANÇA” é capaz de nos
causar alguns leves transtornos físicos e
mentais. Por qual motivo escrevo isso?
Ultimamente tenho percebido em mim, uma
certa dificuldade no que diz respeito a escrita
acadêmica. Mas, em diálogo com colegas,
percebo que isso não é uma exclusividade
minha. 
Penso que essa dificuldade vem de uma
cobrança pessoal a qual me submeto. A
pressão para não deixar tarefas para última
hora, pressão para dar conta das atividades
que me envolvo, enfim... Uma PRESSÃO
pessoal desnecessária, que aos poucos, ao
decorrer do tempo, pode me causar sérios
problemas. PRESSÃO que na maioria das vezes
podem e são resolvidas, mas que de alguma
forma nossos corpos se deixam enganar por
uma falsa sensação de incapacidade de
resolução. 
Tenho refletido sobre me possibilitar um
relaxamento diário no que diz respeito a essas
atividades, de uma que forma que a “AUTO-
COBRANÇA” seja menor, seja apenas ideal e
suficiente para o desenvolvimento das minhas
atividades. Uma “AUTO-COBRANÇA” que não
seja uma autodestruição física e mental. Ainda
assim, me pego angustiado, por pensar que

CORPO, MENTE E “AUTO-COBRANÇA” NOS COTIDIANOS
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mais pessoas sofrem desse problema. Por
imaginar que mais pessoas se coloquem em
situações que nem sempre são necessárias
naquele momento. Vou parando por aqui, pois
escrever sobre isso também é ANGUSTIANTE...
Prefiro trazer coisas boas e pensar no lado
bom da VIDA. 
Mas, como recado final, é importante destacar
que quando passamos a observar o modelo de
SOCIEDADE em que estamos imersos,
conseguimos identificar o motivo de tantas
pessoas sofrerem desse mal. Uma sociedade
que normaliza o slogan “Trabalhe enquanto
eles dormem!”. Ah, que frase BANAL, como se
um descanso, uma tarde ou noite de sono, ou
até um passeio no entardecer de Segunda,
fosse condição necessária para o fracasso. Não
sejamos tão banais e busquemos nos divertir,
nos distrair, optar por práticas e pensamentos
que potencializem o melhor de nós, nossa
mente, nossos corpos! ESQUECER um pouco
daquilo que no momento, apenas APARENTA
ser o mais importante! 
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Em um grande período de realização de atividades
remotas, pude perceber o quanto nosso corpo carece
de movimento. Em tempos que ficamos a maior
parte do dia sentados, frente as telas de notebook,
tvs, celulares, tablets, etc., buscar alternativas para
fuga dessa rotina é essencial. 
Durante a pandemia de covid-19 tive a
oportunidade de ser agraciado com a realização das
práticas da caminhada e da corrida. Sempre
prezando a busca de um equilíbrio entre a vontade
de fazer tal prática e a disposição para sair de casa.
Durante a semana, geralmente no turno da noite,
calçava um tênis e saía de casa para correr. Ali era o
momento de relaxar, mesmo sendo uma atividade
de alta intensidade, era nesse momento que eu
esquecia das demandas exaustivas frente às telas e
pensava exclusivamente em mim! os finais de
semana, mais especificamente aos Domingos pela
tarde, prezava por uma tranquilidade maior. Na
companhia da minha parceira, saía para caminhadas,
geralmente com destino até a Colina do Santo

ENTRE O LENTO E O RÁPIDO: CAMINHADA E CORRIDA COMO
PRÁTICAS CORPORAIS NA PANDEMIA
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Antônio, onde nasceu Aracaju! Nesses momentos, o
clima era menos intenso e buscava sempre relaxar
com a brisa dos ventos de final de tarde e uma vista
única do restante da cidade. E que bela cidade, por
sinal! Ah, se todos e todas soubessem o quanto ela é
tão bela...
Nesses dois momentos de intensidade distintas,
percebia o quanto essas duas atividades tinham o
mesmo propósito: Um relaxamento e o
conhecimento de si! Posso afirmar com toda a
certeza que após essas práticas voltava para casa
uma pessoa diferente do que era antes. Com a
clareza de que reservar um momento do SEU dia
para VOCÊ e ter EQUILÍBRIO durante as nossas
escolhas, sejam elas qual forem, é essencial!



Desde cedo somos todos e todas acostumados
(as) a encarar uma figura que será bastante
presente em nossas vidas. A partir de certa
idade, passaremos a ver essa pessoa todos os
dias, conversaremos com ela sobre todo e
qualquer assunto, os mais variados possíveis.
Essa pessoa nos ensinará coisas básicas, mas
que naquele momento, será mágico! Vejam
que incrível... Essa pessoa irá nos ensinar a ler
palavras, a ler rótulos dos nossos brinquedos
favoritos, ler embalagens daquela comida
deliciosa, a ler textos...a ler o mundo! 
Ao passar dos anos começaremos a ter mais
dessas figuras presentes em nossas vidas.
Serão muitos! Teremos nossas preferências!
Alguns serão (ao nosso olhar), bons, outros
não tão bons...Alguns irão dialogar mais
conosco, outros apenas irão passar a “lição de
casa”. 
Na adolescência, muitos deles servirão como
conselheiros, como aquela pessoa que nos irá
oferecer um ombro amigo, uma conversa sobre
o nosso futuro ou até sobre “coisas de
adolescente”. Uma fase conturbada, mas que
sempre irá fazer te lembrar da figura de um
bom PROFESSOR ou uma boa PROFESSORA! 
Uma pena que aos olhos de uma boa parcela
da sociedade um bom professor ou uma boa
professora não tenha o valor adequado (nem
citei todas as suas qualidades). E olha que nem
estou falando do valor financeiro oferecido a
eles, extremamente precário! Salários baixos
são apenas uma parte desse descrédito
oferecido ao professorado... Falo do valor
social, moral! Da profissão que irá atuar na
linha de frente do desenvolvimento de cada
indivíduo que está ali presente na escola. Do
futuro inegável, das crianças....! Ah, o que
seriam das crianças sem a presença democrá-

A DESVALORIZAÇÃO DO PROFESSOR NO BRASIL:
DE QUE FORMA PODEMOS ESPERANÇAR?
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tica de um bom professor ou uma boa
professora? Conseguiríamos viver em
sociedade?
Para alguns, eles não fazem grandes coisas.
Desconsideram o papel emancipatório
realizado. Observam seu filho e sua filha
começar a interagir com o universo e dizem
que estas crianças são apenas inteligentes... E
são! Mas o que seria dessa inteligência sem a
mediação dos professores?! Valorizem quem
está na base! Valorizem quem ensina sobre a
vida! Valorizem aqueles que são mais do que
boas pessoas! Valorizem os professores!
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