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apresentação da coleção
A Coleção coletivoS, assim como o Nefi em sua caminhada, se
transforma em sua composição, mas não em seus sentidos. A coleção
Eventos, criada em 2016, nasceu junto com a Nefi Edições, com o
propósito de dar conta da documentação, das narrativas e das reflexões
que emergiam de encontros educativos entre a filosofia e a infância. Seus
dois primeiros volumes retratavam trabalhos surgidos dos Colóquios
Internacionais de Filosofia e Educação. A caminhada com a Editora foi
nos ensinando que esses encontros acontecem de muitas formas. Assim,
para acolher outros contornos dessas escritas e hospedar outras formas
coletivas de pensar, apresentamos a coleção coletivoS. Aqui encontram
seu lugar diversas formas de escritas coletivas e não apenas uma forma de
encontro específica. Trata-se de acolher escritas que surgem e potenciam
encontros coletivos nos atravessamentos entre infância, educação e
filosofia. Damos as boas-vindas a essas vozes e aos entreamados que as
sustentam e delas emergem pra potenciar a vida coletiva.

Equipe Editorial NEFI
Agosto de 2021

Aos que partiram, pelos silêncios deixados, e aos que ficaram, por fazer deles eco.
À Gladys Madriz, in memoriam, pelo seu compromisso e dedicação a uma educação
mais filosófica em nossas terras.
À Malena Bertoldi, in memoriam, companheira entranhável, educadora incomparável,
mulher lutadora, por sua presença que mora em nós, pelas perguntas que
continuam a fazer ressoar.

Pensemos na longa viagem de volta. Devíamos ter ficado em casa pensando nas terras
daqui? Onde estaríamos hoje? Será direito ver estranhos encenando uma peça neste
teatro tão estranho? Que infantilidade nos impele, enquanto nos resta um sopro de
vida, a partir decididos a ver o sol nascendo do outro lado? O menor beija-flor do
mundo? Ficar contemplando uma antiga e inexplicável obra de cantaria, inexplicável
e impenetrável, qualquer paisagem, imediatamente vista e sempre, sempre deleitosa?
Ah, por que insistimos em sonhar nossos sonhos e vivê-los também?
Bishop, Questões de viagem
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por que "afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma
educação filosófica?" tornou-se um livro?
Podem mil pessoas produzir pensamentos sem que nada seja ensinado
ou explicado a ninguém? Este livro, embora esteja organizado por três pessoas,
foi composto por inúmeros braços, gestos, olhares que se encontraram,
cruzaram e compuseram para, por, durante e, ainda, depois do X CIFE. Há 20
anos o Colóquio Internacional de Filosofia e Educação vem estabelecendo
resistência, tanto através dos autores e autoras estudados, das temáticas
escolhidas quanto dos enfrentamentos políticos que representam um evento
aberto e gratuito em uma universidade pública num contexto político como o
nosso. Nesta edição, a partir da crise da legitimidade da academia – e a
consequente autocrítica gerada por esta crise – compreendemos que não só nos
autores e debates devem habitar a resistência, a liberdade, a igualdade, mas
também na própria prática do estudo, do saber e do pensar. Assim, decidimos
experimentar um outro formato de evento nesta edição comemorativa de vinte
anos de CIFE: abdicamos das grandes palestras e dos grandes nomes, abrimos
mão do modelo expositivo e explicativo, e decidimos, de modo bastante radical,
afirmar o Colóquio como um lugar de estudo.
Era, em certa medida, uma proposta disruptiva: pensar juntos/as temas
de filosofia e educação, rompendo com a lógica da qual estamos cansados: de
eventos acadêmicos convencionais em que uns explicam aos outros aquilo que,
supostamente, estes outros não sabem e que, supostamente, deveriam saber.
Ou, ainda, de eventos aos quais algumas pessoas comparecem somente para
dizer o que já sabem entre si, sem mais público além “dos que sabem”. Ou seja,
sem público, se entendermos público uma esfera onde transitam e coexistem
distintos modos de pensar, agir e ser. Eventos que atendem, portanto, em
última análise, a uma lógica do privado. Se acusamos esta lógica, por que
continuamos a reproduzi-la em nossos encontros na universidade?
Assim, chegamos a um evento com uma única condição prévia: pouco
importaria a idade, a formação, a nacionalidade; importava o pensamento, a
escrita e a disposição a pensar, escrever e aprender coletivamente. Para que
todos os trabalhos (e, paralelamente, todos/as os/as participantes) estivessem
em condições mais igualitárias, a proposta era que todos pudessem escrever um
texto curto, de 500 a 1000 palavras, que começasse com uma pergunta e
terminasse com outra. Os textos deveriam ter apenas uma referência – não mais
que uma, para que fosse um texto simples, mas também embasado, possível de
ser discutido em um encontro curto; e não menos que uma, para que não fosse
17
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completamente auto-referenciado, ou seja: era necessário que partisse de um
estudo, de um movimento para fora de si.
Por um lado, muitos dos textos demonstram a dificuldade de seguir estas
diretrizes básicas (para não mencionar todos os textos com 20 referências ou
15 páginas que foram imediatamente recusados), seja pelo automatismo que o
mundo acadêmico gera em nosso modo de produzir conhecimento ou seja por
nossa incapacidade de fazer algo diferente do que já configura uma prática de
pesquisa consolidada; por outro lado, aqui e ali encontramos verdadeiras
subversões – e por subversões, aqui, entendemos um processo engenhoso e
criativo de, a partir das normas, fazer uma escrita inventiva, que questiona não
só aquilo que visa a questionar, mas o próprio evento, a própria forma à qual
se submete sem se submeter, sem reverência.
Cabe a cada leitor e leitora refletir sobre o impacto dessas subversões,
negligências, diretrizes, adequações e inadequações em uma prática educativa
que se propõe igualitária. Disso também trata o próprio livro: colocar em
questão até mesmo a proposta do X CIFE, colocar o próprio X CIFE para
pensar, e interrogar(-nos), afinal: o que pode uma suposta “proposta educativa
igualitária”? Ou, mais radicalmente: foi o X CIFE uma “proposta educativa
igualitária” de fato?
Eis que, aqui, encontramos um ponto de inflexão: como pode o evento
se afirmar como um lugar de igualdade, se pressupõe que todos saibam ler e
escrever e, mais ainda, escrever um texto nas condições requeridas? Tivemos
infindáveis conversas sobre isso, sobre como poderíamos ir um pouco mais
radicalmente à ideia de igualdade – e com radicalmente, aqui, queremos dizer ir
à raiz, problematizar o aparente, questionar o que, a princípio, teríamos
encontrado como princípio. Fazer um evento que se propõe a “afirmar,
inventar e resistir”, na busca das potências de uma “educação filosófica” é,
também, colocar-se em questão. No décimo Colóquio, afinal, comemorando
vinte anos do evento, vimos que estávamos longe de uma maioridade,
encontrávamo-nos em uma condição de infância: a condição de poder ver algo
como se fosse a primeira vez, perguntar e duvidar, mas também acreditar e
inventar. Criamos uma solução, a princípio: os que não soubessem ler e escrever
poderiam nos enviar um desenho, uma imagem, um vídeo, mas invariavelmente
teriam que colocar uma pergunta no início e outra no final, com ajuda de algum
letrado. Abrir mão das duas perguntas era algo que não queríamos fazer.
Pensávamos, então, que receberíamos crianças para o evento, e fizemos um
esforço na divulgação para que isso acontecesse.
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O XI CIFE ocorreu durante uma semana e foi pensado em torno de
grupos de estudo (GEs). Ao invés de apresentações, a discussão coletiva; no
lugar da exposição, a experimentação. Cada participante acima de 12 anos foi
alocado em um GE, que tinha, em média, de doze membros e um mediador.
Nos grupos, os participantes recebiam um material de estudo, que continha os
textos dos participantes do grupo, sem indicação de autoria, de modo que não
se tratava de discutir o texto desta pessoa ou daquela. A formação ou a origem
das pessoas tornou-se irrelevante e desimportante para o exercício; importava
que todos tivessem mais de 12 anos e pudessem se comprometer a estar nos
GEs durante três dias se explorando sem mapas, estudando sem um mestre,
produzindo e experienciando juntos aquilo que estamos acostumados a fazer
de forma solitária. No final do processo, cada grupo escreveu coletivamente um
novo texto, fruto do estudo dos primeiros textos e das conversas nos três dias
de encontro a partir dos temas do colóquio.
Durante o período “presencial” do Colóquio1, os participantes do evento
se encontrariam não para apresentar seus textos nem para explicar ou defender
nada, mas para estudarem juntos/as este material anteriormente produzido –
ou seja, o texto criado pelos Grupos de Estudos (GEs). Os grupos dos menores
de 12 anos, embora tenham desenvolvido experiências de filosofia, não
construíram nenhuma produção coletiva.
Você poderá ler todos esses textos — individuais e coletivos, anteriores
e posteriores — na seção Estudos, publicada separadamente num segundo
volume; lá, você poderá embarcar numa viagem muito especial, que passa por
textos individuais e coletivos, escritos disruptivos, imagens e onomatopéias...
Nela, trata-se de abrir espaço não só para o que foi feito e terminado, debatido
e acordado, mas para aquilo que não aconteceu, para o planejamento que saiu
do controle, para o imponderável, enfim, para isso que chamamos de vida. Se é
verdade que o CIFE tem uma longa trajetória e se consolidou no espaço
acadêmico, não é menos verdade que lhe cabe pôr sobre a mesa as
idiossincrasias, as contradições, as incoerências tão inerentes ao processo de
pesquisa quando se trata de colocar publicamente as produções, os resultados
alcançados e os argumentos defendidos.
Ainda que esta parte seja publicada em volume separado, gostaríamos
que as duas partes que compõem este livro e a outra que compõe o segundo
volume fossem compreendidas como um mesmo projeto de livro; elas se ligam
por diversas linhas visíveis e invisíveis de co-respondência, e é através das
Tínhamos a ideia de fazer uma prófase virtual, em 2020, com a aposta de que em 2021
pudéssemos fazer um encontro presencial, na UERJ, universidade que sempre hospedou o
CIFE.

1
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relações entre elas que acreditamos ser possível compreender o que aconteceu
na experiência do CIFE. Convidamos, portanto, o leitor e a leitora a percorrêlas, de um volume ao outro, como num jogo ou brincadeira de escondeesconde. Neste primeiro volume apresentamos, então, as duas primeiras seções.
A seção que abre o livro, como quem bate à porta ou chega de longe, é um
Epistolário. Já faz quase um ano desde a experiência do X CIFE, e este livro,
como uma carta que chega, é uma espécie de cápsula do tempo. As intensidades,
experiências, encontros vividos e acontecimentos viajaram no tempo através
destas epístolas, até aqui, agora. O filósofo italiano Augusto Ponzio diferencia
a memória – tempo do sujeito sozinho, sobre o qual recai o esquecimento – do
recordar – tempo que não pertence ao sujeito e se dá na inquietude provocada
pela relação com os outros. O recordar vem dos outros. “Somente na relação
com os outros a alteridade do mundo e do corpo pode provocar, fugindo da
vigilância da memória, a recordação involuntária e ridicularizar as pretensões da
identidade. De qualquer identidade: individual e coletiva”2.
Neste sentido, este livro é um livro de recordações, não de memórias
pessoais e nem de verdades, e, por isso começa com textos aéreos, à distância,
em movimento: cartas, nas quais as e os mediadores dos GEs escrevem, da
forma em que se recordam, atravessados pela alteridade vivida no Colóquio,
sobre o que significou essa experiência de mediação. Nesta seção, então, leitoras
e leitores encontrarão rastros do que foi organizar e mediar os GEs, através da
leitura de textos escritos, em sua imensa maioria, em forma de cartas — também
aqui a escrita escapou, como sempre escapa, às tentativas restritivas que nós
mesmos tínhamos estabelecido.
Na segunda seção deste primeiro livro, intitulada Ex-posições, foram
reunidos textos diversos sobre as atividades outras, além dos grupos de estudo,
realizadas durante o X CIFE. Assim como, no evento, estas atividades se
interpuseram e atravessaram o caminho dos grupos de estudo, promovendo
desvios e a descontinuidade das linhas que se desenhavam, neste livro também,
numa metalinguagem não muito sutil: os textos sobre essas atividades estão no
meio do caminho. Uma outra ordem possível aproximaria as cartas sobre os
GEs dos textos geradores e produzidos nestes GEs, mas decidimos intercalar
estas outras formas de recordar, que podem fazer o/a leitor/a se perder um
pouco mais antes de encontrar o mapa presente na terceira seção. Assim,
encontram-se aí modos de se posicionar no pensamento e na escrita a respeito
do que podem a arte, o cinema, o teatro, o samba, a filosofia com crianças, uma
Ponzio, A. Livre Mente: processos cognitivos e educação para a linguagem. São Carlos: Pedro & João
Editores, 2020. p. 280.
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caminhada filosófica, uma palhaça... São textos de diversos formatos e estilos,
que têm em comum inspirarem a pensar, a partir de distintas expressões
estéticas, o que pode educativa e filosoficamente uma experiência.
Por fim, na última parte do livro, publicada separadamente, num segundo
volume, como já explicitado anteriormente, leitores e leitoras encontrarão os
textos coletivos produzidos ao longo da experiência de estudo proposta pelo
Colóquio, seguidos pelos textos individuais (incluindo os textos não-escritos,
ou seja, imagens e desenhos) apresentados na primeira ou na segunda chamada
ao colóquio, esta última quando já sabíamos que seria remoto.
O/a leitor/a encontrará, em ambos os volumes, um material riquíssimo,
fruto de uma enorme e ousada (pois aparentemente se reunir na universidade
para estudar é um ato de ousadia) experiência pedagógica, e que pode ser tratada
como material de novos estudos. De fato, nosso intuito inicial era usar este
material para a continuar a experiência dos GEs na versão presencial do X
CIFE, que estava programada para ocorrer em 2021. Por isso, muitas fugas da
norma, muitos desvios e todas as apropriações singulares do espaço da escrita
(que era teoricamente bem restrito) foram mantidas. Assim, ler e estudar ambos
os volumes do livro é alargar o estudo que fizemos no X CIFE: é colocar lado
a lado o terreno, o mapa e as histórias de viagem, para poder pensar juntos o
que é mover-se; estudar o que acontece quando a experiência educativa é
pensada e exercida de modo filosófico – e o que acontece quando a experiência
filosófica é feita de modo educativo.
Talvez seja demais dizer, pode ser que o/a leitor/a já tenha suspeitado
um pouco, mas talvez nunca seja excessivo afirmar uma política outra de habitar
o mundo acadêmico: propomos a organização de um livro – em dois volumes
– que tentasse, sobretudo, levar em conta expressões que não cabem em
nenhum continente: todas as expressões, discussões, desistências, epifanias, o
sentimento do encontro, da coexistência tão breve e intensa e da difícil
despedida de cada intenso grupo de estudos e de cada experiência. Sabemos
que isso é difícil, se não for impossível; mas também sabemos que nada está
dado: o possível precisa ser criado tanto quanto o impossível. É, pois, a partir
da tentativa de criação de muitos possíveis, e quem sabe de algum impossível,
que esse livro foi concebido e organizado. Por um lado, nos moveu o desejo de
pensar a experiência vivida, e pensar com muitas daquelas pessoas que
estiveram vivendo essa experiência conosco. Por outro lado, nos moveu o
desejo de alargar esse pensar com outras participações, outros participantes
havidos ou por haver, no intuito primeiro e constante em nós de que
pudéssemos sempre agregar mais gente para pensar junto.
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A coleção de textos que segue é composta por três seções a princípio
distintas, mas intimamente ligadas por um fio invisível tecido entre o desejo de
construir um encontro acadêmico mais experimental do que expositivo e as
infinitas possibilidades de composição desse desejo. Talvez pudéssemos dizer
que hoje, no momento em que você esteja lendo o livro – qualquer momento
que seja –, por motivos inexplicáveis, ponderações delirantes e confabulações
irreverentes, os dois volumes poderiam ser dois livros totalmente distintos.
Organizar um livro é fazer uma aposta através de uma pergunta. A nossa,
quando nos colocamos a trabalhar sobre isso, era a que deu título à presente
apresentação: por que "afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma educação
filosófica?" tornou-se um livro?
Boa leitura,
Daniel, Fabiana, Walter e, quem sabe, muitas e muitos outros
Rio de Janeiro, outubro de 2021
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epístolas
Para eles e você, para mim e para nós.

Cartas estão sempre escritas a alguém. No entanto, ao Coronel, ninguém
escreve. Ninguém escreve ao boto-cor-de-rosa, ninguém sequer lembra do Saci,
o Pererê. Ninguém escreve àquele porto, onde tudo se torna impessoal e livre
– mas àquele que esteve pelo porto, sim, se escreve, quase como um lamento.
Nem mesmo à Ítaca, onde tantos estão predestinados a chegar – embora todos
precisem saber que, rumo à Ítaca, é preciso ter pensamento altivo, para que o
colérico Poseidon não barre o caminho. Aos encantados da rua, que fazem
arruaças, alguém escreve?
Começa-se, sempre, pelo destinatário. E se as cartas não tivessem
destino, como um pássaro que voa, ora em círculos, ora em movimentos
retilíneos uniformes, numa tarde de outono que se vai? Ou, ainda, se as cartas
fossem destinadas a um qualquer, seriam ainda cartas? Quem as abriria, afinal?
A quem o carteiro as entregaria?
Quem escreve escolhe o destinatário… escolhe? E o destinatário escolhe
quem lhe escreve? Há sempre alguém à espera de uma carta? Há cartas que
nunca chegam, e nunca vão chegar? Há também alguns que hesitam entre abrir
e esperar. Talvez quem comece a ler a Seção Epístolas também hesite. A
hesitação pode, com facilidade, ser entendida como resistência: porque resiste,
hesita. Contudo, a hesitação pode, também, ser sentida como um cuidado
atencioso ou um pedido de certo tempo: para ler uma carta é preciso uma certa
disposição, uma certa condição anímica, uma certa abertura ao outro. Ler uma
carta é se permitir entrar num mundo a ser habitado, ainda que
momentaneamente, junto a alguém que o oferece. É como se alguém dissesse:
“fulano, eis o meu mundo, transcrito em palavra, grifado no papel; entrego-o a
você, leia-o com cuidado e, mais do que isso, leia-o escutando-me, sentindo
meu respiro, minha entonação, meu ritmo”.
Uma carta é um mundo que se apresenta numa paisagem sonora: cada
remetente tem um sotaque, um som, um estilo próprio, e a beleza está no
encontro do que se lê com o que se ouve. Nessa boniteza de encontro, tão
singular, reside um silêncio, efêmero, mas intenso: o silêncio das palavras que
são decantadas, uma a uma, num fluxo da própria leitura – que pode ser
silenciosa ou em voz alta, tanto faz.

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

A Seção Epístolas, então, dá ao leitor essa possibilidade de silêncio. Não
há muito o que dizer sobre ele, a não ser sentir. As cartas aqui foram organizadas
a partir de uma curadoria específica, que poderíamos expor aqui, mas hesitamos
– como se faz quando se recebe uma carta. Talvez pudéssemos dizer ao leitor
para ler as epístolas como bem o convém. Poderíamos propor que abra
aleatoriamente – por que não? “Caro leitor, aqui você tem algumas cartas. Feche
os olhos. Respire três vezes. Calmamente, faça uma pergunta ao livro. Em
seguida, abra-o”. Ou poderíamos dispor somente os destinatários da carta, e
pedir ao leitor que escolhesse o destinatário que ele desejasse ser, no momento
em que estivesse com os livros na mão. “Caro leitor, você deseja ser o mundo?
Um avô que partiu? Ou já imaginou ser o Krenak? Também poderia ser uma
neta, se te apetece”. Também seria possível pedir para que o leitor escolhesse
uma data e, a partir da data, lesse a carta. Inúmeras são as possibilidades de
brincar com a leitura, porque inúmeras são as possibilidades de encontro.
As epístolas, um total de quarenta e cinco, tentam, de uma maneira ou
outra, mostrar um mundo emergido e partilhado durante o X Colóquio
Internacional de Filosofia e Educação. Dos 71 grupos de estudo, quarenta e
cinco mediadores encontraram as condições e o tempo para pôr o mundo do
X CIFE sobre a mesa e escrever sobre ele, com ele, através dele, a alguém.
Portanto, aqui o leitor encontrará as epístolas dos mediadores que conseguiram,
não sem esforço, criar um tempo dentro do tempo para escrever sobre um
outro tempo. Recuperar o tempo perdido no seio do tempo que se perde; eis o
que desejávamos com a carta: uma experiência – a experiência de criar um
território de aprendizagem e sustentar, por um período que seja, uma escola,
como tempo livre, atenção e amor ao mundo.
Ao contar a experiência de mediar um grupo de estudo numa carta, nos
colocamos numa condição de errância: o que importa é a paisagem que se
reconfigura com o tempo e se desloca a depender de onde o observador está.
Não queremos dizer exatamente como foi a vivência; não nos preocupamos –
não agora, não aqui, especificamente – com os ritos e mitos que marcaram o
evento; não desejamos fazer uma ode a um modo diferente de habitar a
universidade – embora talvez esse seja nosso grande desejo. A escrita e a leitura
de epístolas é – e somente agora nos damos conta disso –mais um convite a
fazer escola. Ao colocarmos essas epístolas no presente livro, convidamos o
leitor a encontrar um tempo próprio para a leitura, a perder tempo folheando,
escolhendo modos e meios de ler as epístolas, sem esquecer, contudo, de atentar
para o ritmo, o sotaque, o estilo de cada uma – sem esquecer, portanto, do
necessário silêncio, da irrevogável hesitação.
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A primeira epístola, a que inicia, é dedicada a uma colega de longa data
dos CIFEs, falecida durante o processo de feitura do livro. Costuma ser difícil
encontrar o começo. Contudo, não hesitamos em colocar essa carta logo no
início. Gladys compôs inúmeros encontros conosco, e homenageá-la, fazê-la
presente na ausência é bonito (porque há uma beleza em reconhecer que sempre
estarmos, pensamos, criarmos com outros de tantos lugares, tantos credos,
tantas vivências) e necessário (porque afirmar uma política do pensamento
povoado de gente, encontro e afeto é um modo, também, de fazer escola).
Dentre as epístolas está também a da Malena, querida amiga e educadora
entranhável, que nos deixou recentemente, quando este livro já estava (quase)
pronto. Parece mentira, duas mortes amigas, pessoas amorosas, novas, cheias
de energia e força vital, num período tão curto (e ao mesmo tempo difícil).
Choramos a Malena, como choramos a Gladys, e abraçamos suas cartas com
nostalgia e amorosidade.
Antes, contudo, de abrir uma epístola, fazemos um convite a quem lê:
que possa escolher ser um destinatário, que possa decidir quem se é, dentre as
possibilidades de ser (e, assim, deixar por um momento de ser quem vem
sendo). Claro que o/a leitor/a pode ir, seguidamente, lendo as epístolas,
começando da primeira e seguindo até o final; claro que pode, também, abrir
em uma página aleatória – ou mesmo experimentar estas três maneiras em
momentos distintos. Outros modos de ler seriam e são possíveis. Aqui,
convidamos a um muito específico, qual seja, a de que o leitor devenha algum
destinatário e abra o texto como quem recebe uma carta endereçada específica
e nominalmente, que chega de surpresa numa manhã qualquer. Fica o convite.
Se o leitor deseja ser, por um momento, ......................................basta ir à página
gladys h. madriz ......................................................................................................... 29
nefianas, nefianos ...................................................................................................... 31
mundo ......................................................................................................................... 37
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tres cartas a mi abuelo .............................................................................................. 51
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para gladys h. madriz
Amiga:
Hace tiempo que la muerte nos visita, pero los tiempos permitían hacer
rituales de despedida y aunque doliera en lo profundo del ser podíamos sanar un
poco el dolor con la compañía de la familia, los amigos, los vecinos, los abrazos
que te sostienen cuando estas a punto de caer por dolor, había unos brazos que te
acogían. En México, mi México querido, los rituales inician desde el momento de
la muerte: vestir a nuestro difunto con las mejores ropas, sus zapatos para que
camine bien, en el ataúd se colocan los objetos cercanos y más preciados. Las
personas comienzan a llegar y traen consigo, café, pan, dinero, flores, muchas
flores que adornan y despiden o dan consuelo, para los días que estará tendido el
cuerpo. Los familiares comienzan a preparar cafe, agua de sabor, comida, una
fiesta de despedida con música y llanto.
Hoy, los duelos son diferentes, las pérdidas son repentinas, no hay espacio
ni tiempo para la despedida, la ausencia, el vacío se hace presente y debes llorar
solo, ante el recuerdo de los tiempos vividos. Los rituales cambian con el tiempo,
con la cultura, con las personas; ahora los rituales son anulados por esta pandemia,
por la muerte que provoca, por miedo a generar más muerte y vacíos en las familias
que de a poco se han deshecho, desintegrado por un virus.
Virus que roba en cada una de las muertes que provoca, roba tiempo para
vivir y compartir con las personas que amamos, roba esperanza de la misma vida,
roba sueños que se quedaran inconclusos, roba viajes para conocer nuevos
mundos y nuevas personas, nos roba tiempo para vivir y disfrutar de la simpleza
de la vida.
Vida que se quiebra en la fragilidad de un cuerpo enfermo, cansado por una
batalla que no ganará, que poco a poco se deteriora y deteriora la esperanza de la
familia, quienes miran como la vida se escapa en cada exhalación de su ser amado
y ven como lo pierden.
Ahora la muere nos visita más seguido, hemos perdido gente tan amada,
familiares, conocidos, amigos y desconocidos, su partida deja una herida profunda
e irreparable.
En estos tiempos, los tiempos que nos toca vivir, soy adulto que asimila con
tristeza el confinamiento, las ausencias, la muerte; me duele imaginar lo que sucede
con los niños, vivir, ver, pensar el proceso de duelo, la pérdida de su libertad, tantas
ausencias, tantos cambios. Los niños que nacen tendrán una vida diferente de la
mía, su infancia será tan diferente; en mi infancia la muerta era esporádica, la que
más recuerdo por el profundo dolor que me dejó al entender que jamás volvería a
recibir un abrazo de mi abuela, en mi afán de recordarla me acerque a su ataúd y
la vi, tenía un manto blanco que cubría su cabeza y un vestido azul cielo, son pocos
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los recuerdos que no se han borrado, sin embargo, ese de haberla visto por última
vez no se borrará. ¿Qué recordarán los niños de ahora, de las despedidas de sus
seres amados, si estuvieron confinados?
El dolor se procesa diferente por los tiempos distintos, las despedidas, los
rituales de despedidas sin contacto, los sentimientos, las emociones se vuelcan en
torrente de cuestiones, de dudas, de incertidumbre y de miedo. Miedo que paraliza
y que aterra fuerte a quienes hemos sufrido una perdida. En esta perdida, vemos
la fragilidad de la vida, la fragilidad del cuerpo, momento o instante donde se
exhala el último aliento de vida, pupilas que se estrechan y pierden luz, la calidez
del cuerpo que se va poco a poco.
Cuando me dieron la noticia de tu muerte amiga, pensé en ti, en tu ultimo
pensamiento que seguramente fue a tu amado esposo, pensé en ti en la sensación
de tu piel, ¿la sentiste?, amiga ¿tuviste miedo al partir? ¿sabías lo que sucedería
después? Durante tu enfermedad te acercaste a un Dios, lo sé, me lo platicaste
¿eso te dio soporte para afrontar la enfermedad? al cobijarte en Dios ¿te fuiste a
ese hermoso lugar prometido? Y de manera egoísta me dio gusto que te acercaras
a Dios, pues para mi consuelo te quiero imaginar en aquel paraíso que se alcanza
al dejar el mundo terrenal.
Me queda como consuelo recordarte con esa sonrisa tan franca, ese ímpetu
para decir las cosas, tu manera brillante de pensar y escribir, tu forma tan bella de
cantar los tangos, los boleros, ese modo tuyo de amar la música.
Cada pasión tuya y mía que en algún momento compartimos, los viajes, la
comida, la bebida, esas charlas interminables con un buen tequila o cerveza oscura,
los planes de las revistas, la organización de eventos…sé que nos faltó tiempo para
seguir recorriendo México, faltó tiempo para que me mostraras más de Venezuela.
El día que me avisaron de tu partida lloré con profunda tristeza y dolor, no
podría despedirte, no podría acompañar a tu amado esposo y querido amigo, la
distancia, la pandemia me negaron la despedida y solo puedo escribirte para decirte
que te quiero mucho, que te extrañaré siempre, que cada que escuche un tango o
algún tipo de música de la que te gustaba cantar, tu vendrás a mi mente.
Donde quiera que te encuentres, espero que estés en paz y sin dolor, tu
familia mexicana verá a tu querido esposo, para celebrar juntos la vida que hoy se
llena de recuerdos tuyos.
Quizá nos veamos pronto, mientras tanto yo seguiré aquí recordando
nuestras aventuras.
donaji lópez guadarrama
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queridas nefianas, queridos nefianos:
No sé muy bien por dónde empezar esta carta. A veces cuestan los
comienzos, elegir las palabras, poner en orden las preguntas o, simplemente,
lanzarse a la deriva de lo que nos es dado a decir. ¿Por qué cuestan tanto los
comienzos? ¿Será posible, como deseaba Foucault, verse envuelto por la palabra
y ser transportado por ella más allá de todo posible inicio? ¿Qué hay en una hoja
en blanco que nos acerca a un abismo insondable al que nos es tan difícil
adentrarnos? ¿Será que una hoja en blanco nunca está en blanco? ¿Será que en una
hoja en blanco reside todo lo (no) escrito antes? Comienzos… Quisiera pensar
que, así como la infancia, así como la filosofía, así como la educación, el Coloquio
está impregnado de comienzos, de un comenzar, de un comenzar de nuevo, una
y otra vez, las veces que sean necesarias. Comenzar, del latín cominitiare (-com- es
junto a, -initiare- es iniciar), es dar inicio a algo con alguien, juntos. Y tanto de eso
hay en el Coloquio, en los grupos de estudio. Se trata de una pre-disposición para
mirar las cosas de otra manera, desde otra perspectiva, salir del lugar donde se está
parado y suspender aquello de lo que se tenía certeza. Y para ello, tal vez, sea
necesaria la mirada del otro. Se trata de posibilitar la emergencia de nuevas
preguntas para volver a los mismos problemas, o la creación de nuevos problemas
a partir de nuevas preguntas, o la invención de nuevos sentidos para las mismas
preguntas y los mismos problemas. Hay tantas formas de comenzar…
O que podem os começos? O que significa começar? Começar é devir infância?
Que começos o devir-infância pode abrir? Os começos que o Colóquio
possibilita estão no início da segunda-feira ou no final da sexta-feira? Um
começo é um lugar ou um tempo? Ou nenhum? Ou os dois? Em que lugar estão
os começos do Colóquio? Começar pode ser começar de novo? Que lugar há
para o novo no colóquio? O que fazemos com o novo? O que é o novo? O que
há de novo em uma pergunta? O que começa numa pergunta? Perguntar é
começar? O que pode o começar perguntando? O que podem os começos?
Quizás es preciso comenzar por la gratitud inmensa que les tengo, por el
convite, por la experiencia, por la hospitalidad y, sobre todo, por la amistad.
Quizás de eso se trate, de la amistad. Quizás lo que hay detrás del Coloquio, en el
Coloquio y más allá del Coloquio, sea la amistad. Pero, ¿qué amistad? Quizás sea
preciso preguntarnos, ya no, ¿qué es la amistad? Sino ¿qué hay en la amistad? ¿Qué
hay en esa amistad que se pone en juego en el Coloquio que lo hace posible? Digo
que no nos interesa la pregunta sobre qué es la amistad porque eso sería una forma
de intentar delimitar la amistad, de establecer un cerco alrededor de ella para
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determinar aquello que es amistad y aquello que no, nos interesa más bien una
tentativa de mirar, en singular, aquello que hay en esa amistad que posibilita el
coloquio o, quizás, que se posibilita a través del coloquio. Pienso en una amistadfilosófica o en una amistad-infantil, en la que se abre la posibilidad de escuchar al
otro, de interpelar al otro, de dejarse tocar y afectar por lo otro, de implicarse
juntos en un ejercicio común, de jugar y jugarse algo en el encuentro. Hay un
pensar juntos, un de(con)struir juntos, un imaginar juntos. Un pensar juntos que
no significa siempre pensar igual, porque cada quien piensa desde su singularidad,
desde el territorio que habita, desde sus vivencias; pero pensamos juntos hacia eso
que tenemos en común, hacia eso que podemos tornar común, hacia eso que no
podríamos pensar sin la interpelación del otro. Pensamos juntos no desde, sino
hacia. Un de(con)struir juntos que puede ser como estudiar, como volver algo un
objeto de estudio, como cuando niño jugaba con Legos, armando con exactitud
aquello que dictaban las instrucciones del manual, para luego ir sacando pieza aquí
y pieza allá, para luego ir poniendo pieza allá y pieza aquí y de pronto construir
alguna otra cosa diferente al modelo. Y un imaginar juntos que tal vez podría ser
como abrazar la esperanza, poner sobre la mesa nuestros anhelos, deseos y sueños
de un mundo otro, de una educación otra. Hay también una especie de donación,
de regalo, de presente. Un dar al otro o un dar-se al otro, un presente donde nos
presentamos (en el sentido de tornarnos presentes, estar aquí y ahora; y en el
sentido de presentarnos, de mostrarnos, de desnudarnos). Y ese dar-se, quizás, sea
sin condiciones, sin expectativas, sin mediciones. Podríamos decir que es una
especie de inversión, no del orden económico, de quien da en espera de retorno,
sino más bien del orden de la rebeldía, de la transgresión, de la interrupción, de
invertir la manera habitual en que operan las relaciones como transacciones, del
dar para recibir de la amistad mercantilizada, para dar lugar (y tiempo) a otra lógica
de aproximación hacia el otro. También puede que haya un dar tiempo, dar-nos
tiempo, para el encuentro, que no significa ceder una cantidad de vueltas del reloj,
sino más bien ex-ceder cualquier imperativo cronológico en busca de otro tiempo.
Otro tiempo para dejarse estar, para dejarse atravesar por las intensidades del
encuentro, para familiarizar-se y des-familizarizar-se, para devenir otra cosa.
Quizás el tiempo que provee este tipo particular de amistad es un tiempo en el
agua, dejo la imagen ahí para quien quiera imaginar qué podría ser aquello. Pero,
¿tenemos tiempo? ¿Se puede tener el tiempo? ¿Se puede dar lo que no se tiene?
Quizás, como Lacan dice respecto del amar, la amistad (que no es otra cosa que
una especie de amor) se trate de dar lo que no se tiene…

32

epístolas

O que pode a amizade-filosófica? O que pode a amizade-infantil? A amizade está
antes, durante ou depois do Colóquio? Qual é o tempo da amizade? O que
tempo cria a amizade? A amizade é criadora? Que formas de criar possibilita a
amizade? Que formas de criar tornam a amizade possível? Amizade é dar além
do que é possível? O que pode a amizade-infantil? O que pode a amizadefilosófica?
La amistad atraviesa el Coloquio, aunque, aún ahora, no estoy muy seguro
de si es lo que lo sostiene, lo que se va creando durante o lo que resulta al final.
Tal vez no sea tan simple determinarlo, pero la amistad está ahí. Probablemente,
sea en los grupos de estudio donde uno puede vivenciar con más intensidad esa
amistad. Mi grupo de estudio fue bastante particular, no solo porque era en
español (una lengua minoritaria dentro del Coloquio) sino porque, a diferencia del
resto de grupos, tuvimos solo dos días de encuentro y también porque fuimos dos
personas quienes estuvimos encargadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué solo tuvimos dos
días de encuentro y no tres? ¿Por qué trabajamos en pareja como mediadores? No
importa tanto, la verdad, qué fue lo que sucedió que impidiera poder encontrarnos
el primer día, como sí importan los efectos que tuvo este ‘cambio de planes’ en lo
que sucedió durante el encuentro. ¿Cómo afecta un ‘cambio de planes’ a una
experiencia educativa? ¿Debíamos seguir pretendiendo hacer lo mismo que en tres
días, pero ahora en dos? ¿Qué era lo que habíamos perdido al no poder
encontrarnos el primer día? ¿Podríamos recuperar el tiempo de ese primer
encuentro frustrado? ¿Qué podríamos ganar en este nuevo escenario? ¿Cómo
podríamos coordinar el grupo de estudio dos personas que no nos conocíamos de
nada? ¿Qué efectos podría tener el que hubiera dos mediadores y ya no solo uno?
Creo que algunas de esas preguntas rondaban por mi cabeza mientras preparaba
el café por la mañana. Era martes, segundo día del Coloquio y, por lo que habían
ido compartiendo las compañeras mediadoras que sí pudieron encontrarse el
lunes, sabía que lo que se aproximaba era un desafío, que había no pocas variables
difíciles de controlar y que lo imprevisible se asomaba como protagonista de la
jornada. Me cautivaba ese aire de impredictibilidad, pero me preocupaba también
el poder garantizar que la experiencia ocurriera. En esos momentos, previo al
inicio del encuentro, antes de preguntarme qué actividades debían mantenerse y
cuáles no, o cómo cambiar las actividades para ajustarlas al tiempo que teníamos,
cabía preguntarse y (re)afirmar los sentidos del encuentro. Se trataba de una
experiencia de estudio, una experiencia de pensamiento, una experiencia de
diálogo, una experiencia de lectura y escritura (en el más amplio sentido que se
puedan imaginar). Se trataba, también, de una experiencia por sí misma, donde
cada actividad tuviera lugar por sí misma, cuyo valor se arraigaba a la propia
experiencia y no a cualquier otro objetivo externo/posterior. ¿Era posible
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(re)afirmar esos sentidos? Sí. ¿Era posible que surgieran nuevos sentidos?
También. Tal vez, ese ‘cambio de planes’ posibilitaba la irrupción de algo nuevo
que nos interpelara: el errar. El errar del error, del equívoco, abría espacio para un
errar más andariego, para hacer errar la experiencia, en el sentido de la errancia,
para poder caminar más a tientas, como quien tienta paso a paso el camino que va
transitando, probando aquí y probando allá, si no es por aquí, es por allá, si no es
así, es asá. No teníamos, al iniciar el encuentro, una ruta definida de lo que íbamos
a hacer paso a paso, el imprevisto del primer día nos lo había arrebatado, pero nos
había permitido la experiencia de ir calculando, ir paladeando, ir construyendo, el
propio camino en el caminar. Esto no significa, de ninguna manera, ir a la deriva
e improvisar sin más, claro que teníamos una hoja de ruta: las preguntas, los
sentidos, las intenciones, algunas actividades, algunas indicaciones; pero íbamos a
ir explorando y buscando cómo dar con ellas, cómo a partir del imprevisto también
podíamos pensar con las participantes del grupo sobre la fragilidad y el riesgo
imprevisible al educar(nos). Tal vez estudiar, educar, experienciar, no sea otra cosa
que una búsqueda errante.
O que pode a errância? Que lugar há para a errância na educação? E na filosofia?
Como fazemos a educação errar? Errar é uma ‘mudança de planos’? O que pode
uma ‘mudança de planos’? O que muda uma ‘mudança de planos’? Para educar é
preciso mudar? A experiência é mudança? A experiencia sempre é errante? O
que pode a errância?
Errar es ser sensible a los signos que van i(nte)rrumpiendo el camino, eso
solo es posible cuando logramos tornarnos presentes en la experiencia. Quizás una
de las mejores experiencias durante el grupo de estudio fue la de lectura, donde
todas y cada una de las participantes del grupo se dio tiempo para leer los escritos
hechos por las demás sin saber quién los había escrito. Hay dos cuestiones en este
ejercicio que me parecieron potentes. Primero, dar-se el tiempo para leer sin prisas
y sin ningún otro propósito que el solo leer. Segundo, prescindir de la autoría de
los escritos para relacionarse directamente con el texto, pensar sus preguntas y sus
ideas más allá de quién las haya escrito. Son dos movimientos interesantes, que
sacan a la lectura de su lugar y uso habitual, que la desinstrumentalizan y la
convierten en experiencia. Y al leer se leen más que palabras, porque lo que hay
ahí también son pensamientos situados, arraigados a determinados territorios
donde la educación de produce de una o varias formas diferentes, encarnados en
vivencias y trayectos particulares que, aunque no sepamos quién es el autor, nos
dicen cosas distintas cada cual y nos dicen cosas comunes. Leer puede ser leer el
mundo, leer el mundo de cada participante que ha escrito, leer el mundo
34

epístolas

(educativo) desde las palabras de cada cual, leer el mundo que imagina quien
escribe y que puede imaginar quien lee. En ese sentido, leer puede ser un ejercicio
de desentrañar, de interpretar, de traducir, o leer puede ser un ejercicio de
encuentro con el otro, con lo otro. Leer, además, puede ser una experiencia de
pensamiento y por qué no de diálogo, entre quien lee y quien escribió, sea quien
sea. Y en el encuentro del grupo de estudio, al ser la lectura la actividad de inicio
(sin haber el típico momento de presentación de los participantes), fue también el
principio de la aproximación hacia los otros, de empezar a conocernos y
reconocernos.
O que pode a experiência de leitura? Quão poderoso é ler apenas para ler?
Quando lemos pensamos com os outros? Ler é mais do que ler palavras? Que
sentidos podem ser produzidos durante a leitura? Como somos afetados durante
a leitura? O que pode a experiência de leitura?
Es difícil llegar al cierre, al momento de terminar, los encuentros del grupo
de estudio y también este texto. Comenzamos el Coloquio escribiendo, aceptando
la invitación de nefianos y nefianas para ensayar algunas ideas en diálogo con otro
texto, partiendo de una pregunta y ‘arribando’ a otra pregunta. Terminamos el
grupo de estudio en los mismos términos, el último ejercicio que hicimos en grupo
compartía registro con ese primero. Comenzar con una pregunta, ensayar algunas
ideas, no más de mil palabras, dialogar con otro texto, terminar con otra pregunta.
Parecía sencillo, ya lo habíamos hecho antes cada uno por su cuenta, pero…
¿Cómo escribir un texto a varias manos? ¿Cómo hacer que en mismo texto habiten
varias voces? ¿Cómo podrían convivir en un mismo texto diferentes textualidades
y formas de escritura? ¿Cómo comenzar? Elegir la pregunta y elegir el texto con
cual dialogar no fue tan difícil, lo complicado estaba en cómo haríamos para
escribir. Por ahí alguien propuso compartir pantalla e ir escribiendo juntos, otra
dijo que podríamos armar una estructura y cada quien escribía una parte para luego
unirlas, finalmente, no sé a quién se le ocurrió jugar a hacer un ‘cadáver exquisito’.
Un ‘cadáver exquisito’ es un juego poético surrealista, cada quien escribiría unas
cuantas líneas a partir de la pregunta y luego todos al mismo tiempo las pegaríamos
en nuestro documento colaborativo. Al hacerlo al mismo tiempo, cada fragmento
caería sin un orden establecido y se formaría una secuencia producto del azar.
Leímos nuestra invención y nos hizo un poco de gracia, había partes que, sin
querer queriendo, encajaban como si hubieran sido escritas una tras otra y habían
otras que hacían parecer nuestro texto un invento frankensteiniano. Decidimos
dar un paso más y hacer el ejercicio de editar el texto juntos. Parecía interesante el
primer ejercicio propuesto de dejar al azar el orden de los fragmentos, pero no
35

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

queríamos que solo fuera un collage de impresiones individuales y para ello hacía
falta imprimirle el sello del trabajo colectivo. Fue una tentativa de respetar el orden
impuesto por el azar y por el juego que nos propusimos jugar, y a la vez de
imprimirle el sentido de lo pensado juntos durante todo el encuentro. Se trató de
una tarea de releer, conversar, reescribir y reordenar. Como un volver a hacer,
volver a pensar, volver a comenzar. No sé si ese texto pueda ser un cierre para
nuestra experiencia juntos, quizás es más bien un pretexto para comenzar de
nuevo con la fuerza de la pregunta del final y preguntar una y otra vez…
O que pode o Colóquio?
Com saudades,
josé maría taramona trigoso
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querido mundo,
¿Estás ahí? ¿Todavía estás?
Quiero ofrecerte una historia breve y sencilla, personal. De otros tiempos.
De tiempos otros. Y es que te confieso, querido mundo, que quizás yo tenga -en
este momento- la esperanza y el deseo de que sea esta historia, una fuente de
inspiración para seguir creando otros posibles.
¿Cómo elegir un comienzo para este relato? Cierro los ojos y me pregunto:
¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué a encontrarme con tantas personas
maravillosas para pensar juntas sobre filosofía, un poco en portugués, un poco en
español, un poco en inglés y en tantas otras lenguas que no llevan un nombre en
especial? ¿Cómo llegué a formar parte de un mundo que ni siquiera había
imaginado?
Ahora los cierro con más fuerza y varias imágenes se aparecen en mi mente.
¡Encontré una! ¡Es esta! Esa mano, ese libro, ese edificio, ese momento. Allí puedo
decir que hubo un comienzo. Es cierto, lo sé muy bien. Decir que “allí hubo un
comienzo” es en verdad decidirlo. Y quiero hacerlo, porque percibo que inició -y
ha sostenido- este devenir del tiempo algo muy particular: la generosidad.
Discúlpame, querido mundo, si estoy siendo un tanto confusa. No me refiero al
concepto de generosidad ni a ninguna teoría, sino más bien a la que se hizo
presente en ese gesto que apareció en mi recuerdo: un libro que llegó a mis manos
¿o unas manos me entregaron un libro? en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, allí por el 2016.
Tal vez te sea difícil entender, o bien esperabas otra cosa, pero es que no
fue tan sólo “un libro”. En verdad, se trata del comienzo de una y de muchas
historias a la vez. Una cosa, ¡sí una cosa! ¿podés imaginarlo? Un conjunto de
papeles impresos con tinta que llevaban palabras, ideas, nombres. Una cosa que
viajaba de un sitio a otro, que podía tocarse, olerse, abrirse y hasta sentir su
presencia en la mochila. Una cosa que había pasado de mano en mano, y que ahora
tornaba presente a la generosidad. Quizá, quien lo escribió no lo supo. Pero me
hallaba yo en medio de una búsqueda profunda de algo que, debo confesar, no se
sabía bien qué. “El maestro inventor. Simón Rodrigez” se presentó como la generosa
certeza de que por ahí había un camino que comenzar a transitar.
La grabación de una experiencia en una escuela pública en Río de Janeiro
que había sido subida a internet, volvía presente para nosotros el nombre de
algunas personas que en otras partes del mundo andaban pensando ciertas cosas
muy interesantes sobre las infancias, la filosofía y la escuela. El libro nos acercaba
37

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

todas esas cosas de una manera tan especial que de un momento a otro se convirtió
en el punto de partida para preguntas, reflexiones, conversaciones entre docentes
de aquí y de allá del suelo argentino. El autor del libro, Walter, “con aquel simple
gesto”, sería una puerta abierta a un tejido de personas y experiencias nuevas.
Querido mundo, así empezaban las historias en tiempos otros. Con
casualidades que se transformaban en la causalidad de algo más. Con mates
argentinos que se pasaban de mano en mano sin escatimar y se convertían en la
excusa para empezar una breve charla, o por qué no, una conversación filosófica.
En las aulas, donde nos reuníamos multitudes y compartíamos por varias horas el
mismo suelo, el mismo espacio, el mismo aire. ¡Sí, también el mismo aire!
Pensamientos que se cruzaban con otros a partir de símbolos, palabras, presencias.
Viajábamos mucho. Nos trasladábamos de un lugar a otro, como el libro. Viajes
que demoraban los encuentros y aumentaban las ansias de volvernos a ver, más
bien, de volvernos a sentir. Este devenir tan generoso, me brindó la posibilidad de
pisar otras tierras y así percibir la vida de formas diferentes. Tiempos de infancia
aconteciendo, aunque quizá no nos dábamos cuenta. Así fue creciendo esta
historia, entre coloquios, encuentros, escuelas, intentos, algunas certezas y
especialmente muchas y nuevas preguntas. Otro tiempo, tiempos en los que
éramos cuerpo, al menos más que ahora.
Unos años después, allí estaba. Recibiendo la invitación a ser parte de aquel
tejido maravilloso. Esta vez, en un mundo que ya era/es otro. Esos encuentros en
los que abundaban sabores, olores, texturas, abrazos y cuerpos presentes no eran
una posibilidad. La virtualidad se convirtió en la única forma de estar o bien
sentirnos ¿cerca?
Y sin embargo, desde un primer momento, estaba Ella: la generosidad.
¿Será que es oriunda de las tierras que llevan el nombre de Brasil? Quién podrá
saberlo algún día. Lo que puedo afirmar es que el pueblo brasilero, o al menos las
personas que de allí yo he conocido -y también las que ya se han contagiado
suficiente de aquellas- tienen ese tono, esa forma, esa capacidad de generosidad
que brota y acontece incluso a través de las pantallas. Esa energía que no parecía
haberse enterado del todo del contexto presente y que por algunos instantes
permitía recordar, volver a pasar por el cuerpo, las sensaciones que eran posibles
en aquellos otros tiempos. La red había crecido lo suficiente y ese gesto de
generosidad inicial en el regalo de un libro se transformó en un tejido de relaciones
que expandieron, sin lugar a duda, lo que solemos llamar “vida”.
Entre tantas exigencias, apuros, apremios...darnos tiempo para la lectura.
Ser convocados a mediar un diálogo filosófico, que tenía como punto de partida
la lectura cuidadosa y atenta de las palabras de otrxs. ¿Hay gesto más claro de
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cuidado que ese? Dar tiempo para que un grupo de personas pueda leerse
mutuamente y disponerse a conversar. No precisamos de mucho para que en este
encuentro sudamericano -en el que las fronteras nunca se habían percibidoademás de textos, aparezcan unas cuantas músicas que nos invitaban a pensar.
Desde Chile nos llegó una canción que permitió poner palabras a la experiencia:
“somos una especie en viaje” (Movimiento-Jorge Drexler) decía un mensaje en el nuevo
grupo de Whastapp. “Al autor del texto de las preguntas quisiera pedirle permiso para
compartir ¿puedo?” continuaba el intercambio... ¿Se estaría repitiendo el gesto de la
compartida del libro? ¿Sería ésta una especie de “mano en mano” nueva? No lo
sé. No estaría muy segura. Y sin embargo...
En tres días, en tres encuentros, en tres virtualidades sentimos que de lo
que se trataba era de “deambular por el tiempo” y especialmente de generar una nueva
intimidad posible, la de las palabras. Las protagonistas necesariamente eran las
palabras. Los puentes se tejían necesariamente por medio de palabras. Palabras en
música, palabras en textos, palabras en imágenes. La virtualidad nos exigió poner
palabras para lograr la intimidad. Y así fue. Pusimos palabras donde nos faltaba
tierra, olor, sabor, cuerpo. Pusimos palabras con música donde necesitábamos
poder decir ese algo más. Pusimos palabras entre dibujos y flechas donde
precisábamos compartir lo que pensábamos. Pusimos palabras, que dieron lugar a
algo que considerábamos tan necesario lograr: la intimidad. Pusimos palabras y
aconteció, sí, en esos tres días de encuentros virtuales, aconteció la intimidad. Y
pudimos preguntar y preguntarnos. Aquel gesto inicial, de unas manos que
entregaron un libro se transformaron en el comienzo de una historia que hoy nos
encontraba a Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú pensando, en
comunidad, sobre este nuevo mundo presente. Aquel devenir iniciado por la
generosidad, hoy ofrecía un nuevo regalo, un nuevo “presente”. Me refiero aquí a
los dos sentidos tan bonitos que puede adquirir esta palabra. En aquella pequeña
comunidad, que tan generosamente nos habían invitado a formar por tres días
seguidos, se dijeron muchas cosas, pero, en algún momento alguien dijo: “estamos
vivos porque estamos en movimiento”.
Esta vez no llegó un papel, esta vez no fue de mano en mano, esta vez nos
faltó el mate. Y sin embargo, esta vez hubo música, esta vez hubo palabra, esta
vez hubo vino, esta vez hubo presente. Esta vez, otra vez, estuvo allí, la
generosidad.
Es una pequeña historia, lo sé. Nada particular, es verdad. Sin embargo,
persiste en mí la esperanza de reconocer en ella que un mundo en el que sea posible
amar, un mundo en el que sea posible filosofar, un mundo en el que valga la pena
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vivir, un mundo bonito, podrá ser quizá de muchas maneras, siempre y cuando,
haya allí generosidad.
Querido mundo, surjan otros posibles. Aquí, tan sólo sugiero, un inicio.
Un abrazo,
siempre.
Flor.
florencia sierra.
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ponta delgada, abril de 2021.

querido tomás,
Tenho demorado demasiado na escrita desta carta. 6 meses inteiros. Meio
ano. Sabia que a queria escrever. O convite do NEFI logo em outubro abrira mais
um lugar para darmos ecos às nossas palavras. De novo, as pessoas desse incrível
núcleo de estudos criavam uma oportunidade única, um momento para
continuarmos dentro de uma experiência que, cronologicamente, tinha terminado
em outubro de 2020. Depois de vários meses de preparação, de trabalho semanal
apurado com os futuros mediadores, de 5 dias intensos de encontros entre salas
de estudos, sessões online, workshops, escritas conjuntas, aberturas, partilhas, o
convite à escrita de uma carta parecia estender ainda mais as possibilidades de
cruzamento de experiências.
Tomás, os organizadores dos Colóquios Internacionais de Filosofia e
Educação são pessoas muito cuidadosas e atentas, sabes? Não pensam só nas
coisas grandes e visíveis. São assim como obreiros dos pequenos segredos, sempre
curiosos às meninices que trazemos, prontos para escutarem o som aparentemente
mais insignificante se for preciso. E tu sabes, Tomás, como o pequenino é
importante, não sabes? Tem sempre mais graça brincar com as coisas desvalidas...
pedrinhas no chão, grãos de arroz em cima da mesa depois da refeição, rabiscos
desobedientes à margem dos cadernos.
Por isso, Tomás, este convite para escrevermos uma carta sobre a
experiência do Colóquio, de continuarmos o tanto que fizemos em outubro de
2020, era mesmo um convite irrecusável. Eu diria até mais: era i-rre-cu-sá-vel!
Assim mesmo, uma mesma palavra que se expande e desdobra, faz-se muitas,
estende-se para lá dela própria, espreguiçando-se na linha.
Só que desde outubro até agora o convite ficou pairando em interstícios,
espaços entre a vontade, o desejo e o tanto que se pode ou não pode fazer. Mas
são tão vastos esses espaços, Tomás. Tão longínquos de nós por vezes. E têm sido
tão mais longínquos com uma tal de “pandemia”.
Contudo, quando as palavras queridas e pacientes da Fabi retomaram o
convite e, com todo o cuidado, relembraram que a minha resposta ainda não
chegara, pensei que eu talvez estivesse esvoaçando como uma pipa, um papagaio
de papel. 6 meses flutuando de cá para lá, de lá para cá. Indecisa. Balbuciante. Já
alguma vez puseste um papagaio de papel no ar, Tomás? Eu acho que tentei só
uma e não consegui. Parece fácil e sem esforço, mas não é, não. É preciso aceitar
o vento. Brincar com ele. E o vento... o vento é coisa imprevisível, Tomás.
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Precisamos da força de uma criança para conseguirmos brincar com essa toda
leveza.
Assim começou a nascer a presente carta, com a brisa da Fabi levando esta
pipa até ao écran em que te escrevo. A brisa tornou-se turbilhão quando encontrou
mais memórias. Recordações de um outro encontro. Contigo. Logo depois do
Colóquio. Tu lembras-te, Tomás, daquela reunião de Conselheiros do programa
¿filo... quÊ? em que os teus olhos faiscaram, se abriram como nunca e fizeram
nascer arrebatamentos? Se a memória não me falha – e não sei se falha ou não
falha e nem estou muito segura do que signifique que a memória falhe! – acho que
foi logo depois do Colóquio, em novembro. Éramos talvez uns 12 no zoom. Uma
dúzia de rostos irrequietos e curiosos que corriam atrás de perguntas.
Pode-se saber tudo sobre uma única coisa? Será que tudo o que sabemos é
importante? Saber tudo é mau? Saber nada é bom? A corrida começara: uns de
nós diziam que há sempre alguma coisa para explorar e que as palavras não
acabam. Podemos gastá-las pela rua, como no poema, mas elas não acabam. Outras
de nós diziam que sabemos sempre alguma coisa, nem que seja que não sabemos
nada. Nada sabemos. Sabemos nada? Nada sabemos? A corrida com as ideias
continuava, com dribles e fintas, sprints e pensamentos trocados. Já cansados, às
vezes atirávamo-nos à grama e tentávamos olhar o que pairava nos discursos.
Entre a agitação e o rebuliço, foi então que aconteceu.
Os teus olhos abriram-se muito, as pupilas dilataram, o espanto atravessou
delas para nós através da tela dos computadores. A princípio não se ouviu o
estrondo das tuas palavras. O frenesi começou como um murmúrio no chat: será
que uma pergunta sem sentido tem sentido sem saber o saber? Lentamente, fomos lendo a
pergunta, um por um. Uma por uma. Sendo arrastadas pelo jogo de palavras, pelas
diferentes sugestões para verbos e substantivos, intercambiáveis: sentido e saber.
Percebemos que, no vórtice, todos corríamos ao teu lado. E tu, Tomás, corrias
cada vez mais rápido. Já quase voavas por entre o ritmo alucinante dos dedos no
teclado e das provocações do que nos davas a pensar: porque é que o sentido do
saber não faz sentido sabendo o não saber? As palavras do não saber são perguntas
com saber? Será que as palavras em fuga são sentidos sem saber? Será que as
palavras em fuga são sentidos sem saber o saber sem sentido?
Palavras, saberes, não saberes, perguntas, fugas, sentidos, sem sentidos.
Ainda adultas, perdidas e perplexas, pedíamos que explicasses as tuas perguntas.
Precisávamos de coordenadas claras no pensamento desenfreado que te
acompanhávamos a explorar. Mas tu, Tomás, tu dizias-nos que não podias, que
não conseguias explicar, que nem sabias o que queriam dizer aquelas palavras. E
continuavas tomado por um estado quase febril e arrebatado. O tempo não era de
explicar ou interpretar, claro. Precisámos de outros esforços. Especialmente
quando, olhando o que tinhas acabado de escrever, disseste que te punhas
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assustado com as tuas próprias perguntas porque elas eram... interligadas. “São
perguntas monstruosas”, ainda afirmaste. Sentimos que precisávamos de estar
contigo, inquietámo-nos com a distância da tela. Afetávamo-nos pela
monstruosidade que te víamos reconhecer nas perguntas que chegavam.
Interligadas e monstruosas.
Nos dias posteriores, Tomás, ressoava e continuava a fazer-nos pensar o
modo vertical como acolheras o jogo das palavras que te estendiam provocações.
A aceitação do risco de nascer aquelas perguntas. A entrega total a esse risco. Ou
de como, por elas, surgia, contigo, um presente-outro-do-tempo. A convicção do
teu acolhimento mostrara que as perguntas não eram tuas, as perguntas eram em
ti, através de ti, a partir de ti. Talvez tenha razão outro poeta quando canta que
somos meros transeuntes no passeio dos prodígios, não podemos ver ao longe e corremos sempre o
risco de irmos longe demais.
Aí tens, Tomás. Foi a lembrança do teu encontro com as perguntas
monstruosas que me levou agora à escrita. E foi também essa recordação que te
colocou como destinatário da minha carta. Há qualquer coisa de alucinante nos
acontecimentos que nos deslocam e desalojam, não sentes? Nesses instantes não
conseguimos ficar muito tempo adultos porque a leveza é mesmo insustentável.
Somos demasiado pesados, dum peso que não acolhe a vertigem do que
simplesmente acontece. E talvez seja por isso que alguma linguagem se faz opaca
e desajustada. E talvez também por isso tenha sido preciso voltar àquele
acontecimento que tomou as tuas mãos, os teus olhos e as tuas palavras. Regressar
à posição em que não importa o que se explica, mas o que se intrica. Recuar até
ao antes de, ao ainda não, ao que não se quer estendido, mas se deixa complicado.
Os acontecimentos são tecidos dobrados, redobrados, soçobrados. Seja o
acontecimento dentro das tuas perguntas, Tomás, aquilo que nelas fugiu à simples
materialidade. Ou o acontecimento dentro do Colóquio do NEFI: aquilo que, para
além do tanto que se fez e que se disse, disso mesmo se pôde diferenciar. Foram
as perguntas de um novembro e um colóquio de um outubro, meses específicos,
num ano identificável. Mas são também as perguntas e um colóquio que sempre
(se) podem fazer outras coisas, contrair-se e complicar-se, estender-se e
desdobrar-se. Fazer caminhos. Ainda que numa carta.
Tomás, o que vimos no teu olhar arrebatado pelas perguntas e o que
ouvimos quando lhes chamaste monstruosas foi toda uma colocação, um arranjo,
uma postura. Talvez inicialmente tenhamos pensado que fugias de assombrações,
que te perseguiam fantasmas, e daí a vontade adulta de cruzarmos as distâncias
virtuais para te ajudarmos com esse terror. Mas não era de seres lendários e cruéis
que falavam as perguntas, nem o teu perguntar fugia de coisa alguma. Não era de
adultos que precisavas. Mas de infâncias.
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Monstros são prodígios, bizarrarias que saem do vulgar e do habitual.
Monstros monstram. E as tuas perguntas, Tomás, monstraram. O teu perguntar
monstrou. Talvez estejamos sempre desprevenidos para a vida. Ela joga-se sem
consideração nenhuma pelas individualidades, singulariza sem pontos de vista
privilegiados. Não é a minha vida que é débil, é a vida que, aqui, é demasiado
grande, demasiadas vidas, demasiadamente vida para mim. Assim será com as
perguntas? Não sou eu que sou demasiado frágil para as minhas perguntas, são as
perguntas que – neste aqui em que me faço – são demasiado potentes para mim.
Assim com o pensamento? Assim com os acontecimentos?
Perguntas prodigiosas são como colóquios prodigiosos. Perguntas e
colóquios que monstram. O prodígio não está na excecionalidade do indivíduo ou
do evento neles mesmos, portanto, mas no que se monstra, enrola, embaraça e
sombreia neles. O monstruoso não está em antecipar o que poderá advir, não o
encontramos num pensamento de causalidade partido entre um antes e um depois,
não nasce do desdobramento lógico e preditivo. Nele situamo-nos na potência do
que precede toda a doação de sentido, toda a divisão em antes e depois, todas as
lógicas causais, toda a linguagem de paragens. Vimo-lo no movimento imprevisível
e incontrolável do teu acolhimento das perguntas, Tomás. Sem saberes o que
diziam, sem sequer lhes perguntares de onde vinham, longe de qualquer anseio
definidor e explicativo.
Se to digo nesta carta, se aproximo as experiências dos dois encontros – o
do Colóquio e o das perguntas –, é só porque...
... na verdade, Tomás, não sei se deva explicar mais. Afinal, já disse tanto.
Sempre nos substituímos aos outros quando queremos desdobrar em demasia. E
sempre cortamos os possíveis ao delinearmos o tracejado justificativo de uma
opção. Por outro lado, talvez nem eu compreenda bem o que faço e porque o
faço.
São encontros interligados e monstruosos. E nós continuaremos os dois
despreparados para o tanto que esses encontros continuarão a nascer. Como as
nossas leitoras e leitores. Despreparado é também sinónimo de resistente, afoito,
atrevido. Enquanto der, não é Tomás?
magda3
(muitos ecos circulam nesta carta, alguns reconhecíveis e outros talvez não. Somos
gratas à poesia de Eugénio de Andrade e de Mia Couto, ao pensamento de Gilles
Deleuze, aos livros de Milan Kundera, à música de Jorge Palma)

3

Magda Costa Carvalho
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caicó-rn, 15 de abril de 2021.

cara laura,
Provavelmente você não compreenda, mas sabe e sente os desafios desses
tempos de distanciamento. Nem todos podem, nem todos querem manter
distanciamento físico. Mas, os que sabem, ou seja, homens e mulheres da ciência,
dizem que é o melhor a se fazer até a maioria ou todos serem vacinados. Seguimos,
portanto, como ano passado. As escolas e as universidades fechadas. É verdade
que há algumas exceções. Você mesmo está indo para a escola com todos os
cuidados possíveis. Mas, mesmo esse ano, você estudou de forma remota. De
qualquer modo, para a grande maioria de estudantes e professores, as aulas, os
cursos e os encontros continuam virtuais. Aqui e acolá alguns sinais de abertura,
mas, depois, o número de contaminados e mortos aumentam. Alguns “esperam”
que tudo passe e tudo mude. Para esses, o remédio para esse grande mal é
“esperar” em alguém ou por um milagre. Porém, um mestre da educação ensina
que a “esperança” que vem do verbo “esperar” não é esperança, mas
simplesmente “espera”, como quando esperamos alguém que deve chegar ou
esperamos que o ônibus passe. Esperar, assim, é ficar parado e nada fazer para
que algo aconteça. De fato, o que podemos fazer para “apressar” o ônibus? Se é
para termos esperança, então, diz esse mestre, devemos “ter esperança do verbo
esperançar” e que “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…”.
Laurinha, escrevo essas linhas iniciais por duas razões. A primeira,
meramente informativa, é para que você entenda os motivos pelos quais o X
Colóquio Internacional de Filosofia e Educação, organizado pelo Núcleo de Estudos de
Filosofias e Infâncias (NEFI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e que aconteceu no início de outubro de 2020, foi virtual e não presencial.
A segunda razão é para que você aprenda que em tempos difíceis e obscuros é
necessário construir, não desistir, levar adiante, juntar-se com os outros e fazer de
outro modo. Penso que nesses verbos ditos por aquele mestre da educação
ressoam também os verbos temáticos do X CIFE: Afirmar, inventar, re-existir. Como
disse, o Colóquio foi virtual. Porém, continuou com a mesma tonalidade e
preocupação filosófica e educacional, qual seja: gratuito e aberto para qualquer
pessoa, de doutores a crianças em alfabetização. Veja que você também poderia
ter participado. O Colóquio de 2020, por outro lado, foi um convite para aqueles
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que desejam uma experiência de pensamento que só pode ser atravessada
intensamente. Por isso, na proposta do evento tem uma advertência importante:
“Se você só está interessado em adicionar uma linha ao seu currículo, não se inscreva”. Tal
advertência, porém, não visa deixar ninguém de fora, mas é um convite para que
pensemos sobre os interesses, os desejos e as vontades que nos movem a fazer o
que fazemos. Mas tem algo a mais que você precisa aprender: afirmando e reexistindo, o X CIFE inventou e convidou a experimentar uma outra forma de
estar juntos em um colóquio: sem explicação, sem palestra, sem apresentação e
sem defesa. Que estranho, né Laurinha, um evento que privilegia o pensar e a
escuta muito mais do que informação e a performance. Mais estranho ainda, acho
que você concordará, um evento sem apresentação de textos, sem longas falas e
sem conferências e palestras com os autores e autoras que lemos e que nos
interessam. Para mim foi estranho. Mas a tonalidade do evento era outra. Era um
convite para “para outra experiência de pensamento”.
Para participar do Colóquio e se dispor a experienciar esse outro modo
pensar existia uma condição. Acredito que você deva estar pensando que um
encontro com essa tonalidade não exigiria nada dos participantes. Melhor, exigiria
apenas que se encontrassem para uma conversa. Vou explicar essa condição:
“escrever” era o início e o ponto de partida para essa outra experiência de
pensamento. Assim, comecei a participar do Colóquio quando me dispus a
escrever um “texto curto” e “livre”. Laura, você mesmo sabe que lido com
normas, regras e padrões da academia. Portanto, também poderá me imaginar
posto diante da possibilidade de escrever livremente. Como você sabe, a academia
tem suas regras e, por isso mesmo, seus limites. A escrita do texto, entretanto,
deveria seguir determinados protocolos. Não tem problema submeter a própria
vontade a determinados protocolos. O texto, além de ser curto e livre, poderia ser
escrito em qualquer língua. Aqui minha cabeça girou: e se alguém escrevesse um
texto em uma língua que só ele conhecesse, para que esse texto serviria em
colóquio? Mais ainda, o texto deveria levantar “questões, hipóteses, perguntas,
sugestões, exemplos e/ou teorias” que permitissem “pensar o tema principal do
evento”. Você concordará que essas exigências são aceitáveis. Porém, tem mais
três coisinhas simples que eu deveria estar atento ao escrever o texto para o
Colóquio: o texto deveria começar com uma pergunta e terminar com outra
pergunta; o texto deveria dialogar “com uma única referência bibliográfica
principal”, que fosse “a mais importante para ancorar conceitualmente o texto” e,
por fim, não seria “possível inscrever textos em co-autoria”. Como é difícil estar
atento às pequenas coisas. Dessas “coisinhas” estive atento a essa última. De fato,
escrevi o texto só. Mas devo reconhecer que quando releio o que escrevi, embora
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tenha escrito na solidão, vejo aparecer em sua escrita conversas e diálogos com
estudantes e professores nesses dois últimos anos. Mas, desatento e acostumado
às regras acadêmicas, escrevi inicialmente um texto com várias referências e deixei
de lado as perguntas. Na verdade, eu queria responder, com o texto, a pergunta
do colóquio: o que pode uma educação filosófica? Eu não estava acostumado com o
perguntar. Minha função, enquanto professor, foi sempre responder do melhor
modo possível às perguntas que me eram dirigidas. Desabituei-me com o
perguntar. No fim das contas, meu texto não começou com uma pergunta, ainda
mantive duas referências, sobre elas falo daqui a pouco, mas terminei o texto com
a pergunta “em um espaço-tempo em que todos são tratados como desiguais é ainda possível
habitar a escola como iguais?”. Se você pudesse ler o texto que enviei para o Colóquio,
perceberia que é uma falsa pergunta. Melhor, é uma pergunta que está respondida
no texto. Acostumado demais ao “responder” me enganei sobre o “perguntar”.
Como é difícil, Laurinha, manter a atenção às pequenas coisas, às pequenas
exigências e aos protocolos simples. Ah, ia esquecendo! Deixei duas referências
no texto: uma referência ao Dicionário Aurélio, pois desejava me contrapor ao modo
negativo com o qual o dicionário inscreve o significado do termo “invencionice”.
A outra referência foi O mestre ignorante de Janque Rancière. Você sabe que ganhei
esse livro em 2013 da professora Maria Reilta. Porém, acho que só o li em 2016.
De qualquer modo, de lá para cá, você vem presenciando que sempre o tenho lido.
De fato, o texto foi objeto de projetos de pesquisa e de orientações no Mestrado
Profissional em Filosofia. Com Rancière, desejei afirmar que “habitar a escola
como iguais requer pensar a igualdade não como finalidade, mas como crença,
opinião ou hipótese que deve ser assumida como ponto de partida e princípio de
qualquer ação filosófico-pedagógica”.
Pois bem, lembre-se que “escrever” era o início e o ponto de partida para
essa outra experiência de pensamento. Queria recordar que, pelos protocolos do
Colóquio, todos os participantes seriam divididos em grupos de estudo, mas,
nesses grupos, não apresentaríamos os textos escritos. Tratava-se, na verdade, de
ler o texto de outros e pensar coletivamente. Como já disse anteriormente, o
importante no Colóquio era escutar. Como é difícil escutar. Você mesmo passa o
dia todo conversando com suas bonecas e invencionando estórias com sua casa
de caixa de sapatos. Os adultos da casa não têm tempo para as suas invencionices.
De modo que reclamamos e pedimos silêncio. Você, em plena criação, sendo
proibida de criar. O Colóquio, portanto, nos queria infantis e atentos aos outros.
Para a minha surpresa, fui convidado para coordenar um desses grupos.
Participei de algumas “formações para os coordenadores” e aprendi que eu seria
“responsável pela igualdade de participação nas discussões e do espírito da
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proposta” e que esses grupos funcionariam “como uma comunidade de
investigação filosófica”. O “espírito da proposta” era claro, espero que eu esteja
conseguindo mostrar aqui nessa carta: não era ensinar; não se tratava de avaliar o
texto dos outros; não se devia buscar responder perguntas nem mesmo aquela do
Colóquio. Ao propor “outra experiência de pensamento”, na qual o perguntar e o
escutar se sobrepõem ao responder e à performance, os grupos, internamente e o
intercâmbio entre eles, permitiram que o Colóquio se tornasse um espaço-tempo
em movimento. Laurinha, todos podiam falar; todos escutavam; ninguém
ensinava; ninguém avaliava.
Cada grupo recebeu um nome de uma das vítimas da Covid-19 até aquele
momento. Meu grupo foi “batizado” de Laurita Barbosa (1928 – 2020). Naqueles
dias não tive a curiosidade de procurar saber mais sobre Laurita. Mas, para que
você saiba sobre ela, então, busquei no site Os inumeráveis4 e descobri que Laurita,
ou Tia Nita para os familiares, “era a tia e mãe de todo mundo”; era vaidosa e
elegante; trabalhou como doméstica e cuidou dos sobrinhos com amor e
dedicação; Tia Nita tinha um papagaio; sabia cozinhar e gostava de zoar a todos.
O que me encantou em sua história foi saber que “A história de Tia Nita é uma
história de carinho, amor, dedicação e resistência”. Laurinha, provavelmente, você
não se recordará quando crescer desses tempos de pandemia. Como é urgente
cuidar de si, cuidar dos outros com dedicação e resistir. Temos que ser fortes. Foi
bom conhecer essa história de Tia Nita. Espero que você também aprenda com
ela que é preciso resistir até mesmo quando tudo parece sem saída.
Provavelmente, a esta altura da carta, você já está cansada. Peço desculpas,
pois como a maioria dos adultos me perdi nos detalhes e esqueci do essencial.
Peço desculpas também pela linguagem. Pretendia contar uma história com a qual
você aprendesse com o que aconteceu no Colóquio. Minha carta, infelizmente,
narra alguns traços do Colóquio e, provavelmente, esconde a maravilha do que
aconteceu. Assim, penso que é hora já de falar sobre o encontro do grupo Laurita
Barbosa.
Os textos do grupo, doze ao todo, tratavam de temáticas diversas: escola,
racismo, infância, aprendizagem, matemática, lógica, ensino de filosofia etc.
Lembro que nem todos os autores participaram. Porém, todos os textos foram
lidos pelos que estavam presentes. No primeiro dia foi um “deus nos acuda”. As
salas virtuais não funcionaram. Fomos para um “plano b” e até mesmo um “plano
c”. Cada coordenador criou sua própria sala virtual e um grupo de WhatsApp. No
primeiro dia conseguimos ler os textos de todos e, durante o dia, por meio do
4

https://inumeraveis.com.br/laurita-barbosa/
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WhatsApp, elaboramos duas perguntas: “Como atravessar a Filosofia e não
sermos atravessados por ela?” e “Que sensações habitam o corpo nesse primeiro
encontro do grupo de estudos?”. Lembro-me, Laurinha, que infelizmente nesse
primeiro dia o tempo da conversa para pensar as perguntas foi muito pouco.
Assim, no outro dia outras perguntas surgiram. Nesse primeiro dia nem todos
participaram. Provavelmente muitos tentaram entrar nas salas virtuais e, como não
conseguiram, acabaram desistindo.
No segundo dia, começamos a conversa nos apresentando. No dia anterior
não havia sido possível. Assim, enquanto participante e coordenador de grupo
pude colher as melhores impressões sobre o evento. Para todos, o evento nos
colocava perguntas e nos colocava sempre a perguntar. Todos entenderam o
imprevisto com as salas do Zoom como uma oportunidade. Porém, a dificuldade
do primeiro dia trouxe medo, inicialmente, de estarem sozinhos, mas com o grupo
de WhatsApp e como os e-mails que enviei, então se sentiram acolhidos e
compreenderam que, no dia anterior, estivemos todos na mesma condição.
Retomamos as nossas perguntas; falamos sobre as sensações que nos invadiram e
sobre como ser atravessado pela filosofia. Depois, conversamos sobre as
perguntas que outro grupo nos enviou. Pensamos que com uma educação
filosófica se deve aprender a perguntar. A pergunta que se aprende na educação
filosófica é uma linha de fuga para o que está posto, definido e determinado.
Saímos empolgados e entusiasmados com a perspectiva de escrevermos juntos
durante o terceiro dia de encontro.
No terceiro dia, partimos do PAD colaborativo; retomamos as perguntas e
as palavras que lá estavam. Orientamos a escrita a partir da pedagogia da pergunta:
uma pergunta deve se manter pergunta e não necessita de respostas. A pergunta
nos faz pensar e filosofar de outro modo. Decidimos que cada um escreveria a
partir da pergunta do Colóquio. Escrever coletivamente é uma aventura que nos
leva para um fim desconhecido, não pretendido ou imaginado individualmente.
Escrever coletivamente nos possibilita ver na escrita do outro e no que o outro
diz traços do que gostaríamos de escrever e do que gostaríamos de dizer. Escrever
coletivamente é caçar, com muitas cabeças e com muitas mãos, um sentido para o
que queremos dizer.
Laurinha, conseguimos escrever um texto coletivo que intitulamos
“Provocar perguntas, outro modo de filosofar”. Fomos fazendo juntos. No fim,
estávamos eu em Caicó, outra pessoa no Rio de Janeiro e mais uma no Ceará. Eu
no meu quarto de estudos; a pessoa do Rio de Janeiro participava da sua cozinha
e podíamos ver o filho que andava pela casa; a professora do Ceará estava isolada
numa região de serras. A sua câmera deixava ver plantas, flores e a beleza da
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natureza. O virtual também possibilita esses encontros. Não é a mesma coisa. Não
se olha nos olhos; não se abraça; não se toca. Mas o virtual tem também a sua
força. Como disse, mantivemos dois protocolos para orientar o texto coletivo:
partir da pergunta do Colóquio e da pedagogia da pergunta.
Estou me alongando. Mas gostaria que você lesse apenas a parte inicial do
texto. Penso que essa pregustação vai fazer você desejar ler o texto completo um
dia:
“Dois caminhos se abrem na pergunta ‘o que pode uma educação
filosófica?’. Um primeiro caminho indica que devemos perguntar de qual filosofia
estamos falando. De fato, o adjetivo ‘filosófica’ circunscreve o termo ‘educação’.
Que filosofia afirmamos? ‘O que é a filosofia?’ não é uma pergunta a ser
respondida, e sim uma guia que deve atravessar a própria filosofia e seu ensino.
As respostas talvez importem pouco. A pergunta se mantém no que é: uma
pergunta. Na variedade das respostas, a pergunta sempre será una e ela mesma.
Assim, sempre retornaremos ao mesmo. A filosofia é um retorno ao mesmo. As
respostas indicam os caminhos trilhados pelos filósofos. As perguntas sugerem
que estamos na filosofia”.
Do que narrei, esperanço que um dia você mesma possa encontrar pessoas
que se interessem não por avaliar o que você diz, mas que desejem um encontro
entre iguais. Esperanço também que você mantenha sua meninice e sua infância.
Continue a inventar estórias; continue a perguntar e a querer saber. Esperanço que
você aprenda que as perguntas não são feitas para que alguém as responda, mas
nascem do que nos atravessa e, por isso, devem permanecer o que são: perguntas.
Um beijo no coração,
josé teixeira neto
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buenos aires, 7 de octubre de 2020.

tres cartas a mi abuelo
(uma inmigrante de comienzos de siglo pasado)
Te escribo desde lejos. Desde un lugar y un tiempo que ni siquiera sé
nombrar. Desde una soledad que abrazo y descubro entre tanto dolor. Todo está
quieto, pesado, inmóvil. Hay silencio y todo parece condenado a repetirse igual
una y otra vez. Los días se suceden idénticos. El mismo cielo, la misma brisa, el
mismo canto tibio de los pájaros que asoman a una primavera deslucida, sin
promesas. Todo parece haberse detenido, los días y las noches se alternan en una
continuidad opaca y enmudecida que parece ser eterna, que desnuda las miserias
de un mundo que nunca hubieses soñado para mí.
Pero en medio de este sombrío paisaje, abuelo, quiero contarte que hoy algo
ha sido distinto. Hoy unas voces se asomaron a mi ventana. Unas voces y unos
rostros de quienes sin conocer se volvieron cercanos, compañeros de estudio que
en una suerte de alquimia iluminaron mi día. Comenzamos desencontrados, quizás
como comienzan siempre los encuentros, pero todos perseguimos unas “ganas”
extrañas entre tanto desasosiego. Unas ganas que nos llevaron a estar allí, nos
pusieron a una misma hora, en un mismo lugar para pensar juntos eso que nos
apasiona y nos desvela, la idea de lo que puede una educación filosófica en un
mundo como este.
Quiero contarte un poco más, sé que te gustaría saberlo. Somos unos pocos,
no más de ocho. Venimos de rincones distintos, no tenemos la misma formación,
no nos desempeñamos en las mismas actividades. No somos todos varones, ni
todas mujeres. No tenemos las mismas edades, ni las mismas familias, ni las
mismas angustias, ni los mismos amores. Pero te confieso, que poco de eso
importa abuelo. Y no entiendo bien por qué (o tal vez sí) pero no puedo evitar
pensarte, pequeño, niño, con tus 8 años en ese barco rodeado de extraños, con
quienes cruzaste mares y tormentas en busca de otro mundo; de uno que, soñaban,
podía ser mejor.
Y, ¿sabés abuelo?, yo tampoco sé del todo quién es cada uno, pero hoy
siento que tenemos en común el mundo. Compartimos la inquietud, la pregunta
viva, el desinterés por saber mucho acerca de la vida del otro, nos sentimos
cómodos como extraños que somos y que, pronto, dejaremos de ser. Quizás te
resulte raro, pero decidimos no presentarnos, acordamos que eso poco importa.
Imaginamos que condicionará lo que decimos, que influirá en los juicios internos
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que hagamos de lo que escuchamos y además pensamos, juntos, que uno nunca
es ese quien dice ser. Mejor que hablen de nosotros nuestras ideas, nuestras
preguntas, que ellas nos presenten, que ellas digan acerca de quiénes somos.
El clima es amable. Comparto una consigna, vehiculizo una tarea que será
de todos. Leemos en silencio. Pero juntos. Abrazo esa soledad que hace meses me
acompaña y disfrutamos de ese tiempo de silencio que sin embargo mueve, agita,
nos hace caminar. No estamos quietos. Algo se empieza a mover. Y no sé cómo
ni por qué, pero pienso, una y otra vez, en tu viaje en barco, abuelo. Me conmueve
pensarte en ese movimiento lento, silencioso y ajeno que acompasaba tu propio
viaje interno, tan lleno de preguntas …
Luego de la lectura nuestras palabras, las de todos. Las de todas.
Empezamos a construir, a pensar en clave de pregunta lo que hasta ahora nunca
habíamos pensado. Y lo colectivo empieza a tejer un borde invisible que nos
cobija, nos hace cercanos en tiempos de tanta distancia. Comienza a existir una
cofradía, una cierta hermandad por la tarea que realizamos juntos, por el respeto
al otro. Nos escuchamos, nos descubrimos de a poco en nuestros modos de decir,
de callar. Cumplimos la tarea de realizar dos preguntas que no existían en nosotros
hasta aquel momento. Esas preguntas seguirán viaje, y ese es el mejor regalo para
el final de un día que promete seguir mañana.
Hoy abuelo, ha sido un día hermoso. Hoy se ha abierto una pequeña hendija
por donde entró luz.
bárbara.
Buenos aires, 8 de octubre de 2020

Abuelo,

Tengo que confesarte que hoy ya dejamos de ser esos extraños que éramos
hasta ayer. Tuvimos una tarde intensa de trabajo, pero mientras esperábamos que
fueran llegando los que faltaban, la conversación nos fue llevando a preguntarnos
por nuestras vidas. Empezamos a experimentar esa aventura única en que las
preguntas se multiplican en todas las direcciones posibles; de repente comenzamos
a alimentar nuestro deseo de saber. Nos miramos y nos interesa conocer de dónde
es ese acento que reconocemos extranjero, o ese paisaje que asoma incipiente tras
la ventana de alguno de ellos, o ese libro que alguno citó ayer y trajo de su propia
biblioteca. Esos “anónimos” comienzan a tener un mundo propio desde donde
miran el mundo. Pero no nos distraemos. Tenemos encomendada una tarea, eso
nos reúne, eso hacemos.
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Sabés abuelo, nunca participé de una experiencia así. Experimentamos la
libertad, la horizontalidad. No hay voces que se impongan, ni palabras que
monopolicen la conversación, podemos ir en todas las direcciones, y si nos
empantanamos alguno pregunta si nos conviene seguir por ahí. Nos comenzamos
a sentir en confianza, nadie juzga, no hay espacio para lo “correcto”, porque no
hay nada “seguro”, porque de repente nos sumergimos en un mundo de QUIZÁS,
TAL VEZ y ACASO. Empiezo a sospechar que lo más valioso de lo que hacemos
son muestras maneras, nuestros modos de conversar, de hacer con el otro, pero
de verdad.
Hoy jugamos el juego más hermoso. El primero de todos los juegos, el de
preguntar por preguntar. Hacer preguntas, recibir las de otros y darlas vuelta.
Reunir las palabras, ponerlas en duda, sacarlas a pasear hacia destinos
insospechados, contrastarlas, suspender nuestro lenguaje afirmativo para volverlo
interrogación permanente. Y en ese viaje, las preguntas se confunden, no
recordamos cuál es la nuestra, cuál es la de otro. Poco importa la autoría, poco
importa de dónde viene sino hacia dónde va, el camino por el que nos lleva. El
mundo empieza a volverse más largo y más ancho a medida que nos interrogamos
sobre la infancia, la educación, la filosofía…
Nos costó finalizar nuestra conversación. Extendimos nuestra reunión más
de lo habíamos planeado. Nos despedimos con las ganas y la nostalgia anticipada
de que mañana será nuestro último encuentro.
Hoy te escribo hasta acá abuelo. Ya es tarde y comienzo a experimentar el
cansancio feliz de una tarde intensa y hermosa.
bárbara.

Buenos aires, 9 de octubre de 2020

Abuelo querido,

Hoy te escribo breve. Hoy las palabras sobran. El coloquio terminó, no nos
encontraremos mañana, como lo hicimos estos tres días. Experimento un vacío
extraño. Un vacío que se vuelve causa. Y como les sucede a mis compañeros, no
guardo la sensación de haberme llenado de ideas, conceptos y apuntes que se
escriben en un cuaderno, sino de haberme despojado para construir algo nuevo,
para profundizar una forma de educación (¡y de vida!) que le hable a todos, que
escuche a todos. Así resultó con nuestro texto final, aquel que escribimos bajo la
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forma de una hermosa polifonía en la que ya nadie podría reconocer cuál es su
voz y cuál es la de otro,
Hoy fue el último día de una travesía que aún sigo descifrando, pero sobre
todo que “siento”. Nos dimos un tiempo al final para compartir lo que nos
sucedió, y más allá de las impresiones singulares todos acordamos que ha sido una
experiencia de estudio atravesada por la sensibilidad, con un anclaje emocional tan
fuerte que no podemos dejar de preguntarnos si es posible estudiar, aprender,
pensar de otro modo.
El mundo está complicado abuelo, te lo he estado diciendo en estos días.
Pero estos rincones alimentan la idea de un mundo que no podemos hacer solos.
Hoy lo viví, no me lo contaron, no lo leí en ningún libro, ni lo estudié de
ningún erudito. Hoy todos nosotros comprobamos, y sobre todo entendimos, lo
que puede una educación filosófica, lo que realmente significa democratizar el
pensamiento y correrlo de las manos de unos pocos que (se supone) “saben”, para
devolvérselo a todos.
Te despido abuelo querido. Fuiste parte de mi infancia, sin duda. Y seguís
siéndolo de la infancia que aún hoy tengo.
bárbara.5

5

Barbara Gelbaum
54

epístolas

2 de noviembre de 2020.
1 de enero de 2021.
8 de abril de 2021.

queridas,
Ya perdí la cuenta de cuántas veces quise comenzar, pensé en cómo
comenzar y de hecho comencé a escribir esta carta sin que llegara nunca a
terminarla. Me volvieron a invitar a compartirla, y me vuelven imágenes de lo que
fue… Así que me voy a sumar al juego de algunes amigues que hacen travesuras
con las palabras como niñes con chiche nuevo, y digo recomencemos…
Al principio, contarles qué había sido el Encuentro Profase me parecía
demasiado obvio, demasiado evidente: las tres habíamos estado presentes y en la
mediación y en los preparativos y sabíamos lo que había sido… Las tres habíamos
vivido esa intensidad que fascina e inquieta a la misma vez... ¿Qué podía decir yo
que no fuera una sonsera, un intento vano de contarles lo que ustedes mismas ya
habían vivido? Nah. No encontraba las palabras para decir otra cosa. Tuvo que
pasar el tiempo para que pudiera captar los otros sentidos y sensaciones que habían
atravesado la experiencia. El pasar del tiempo me da perspectiva. En la distancia
empiezo a darme cuenta de qué me mostró la experiencia, y de que algo de esas
apuestas quedan formando parte de mí.
“Hace bastante más de un mes que les quiero escribir…” rezaba aquel comienzo
hace varios meses. Y esas líneas en tinta azul eran seguidas por otro comienzo que
se le unía varias semanas después en otra tinta azul. “En parte me frenaba no saber a
quién dirigir esta carta, así que hoy resolví finalmente escribirla (o comenzar a escribirla,
debería decir hoy que no es el mismo hoy que aquél) y a quién dirigirla mejor que
ustedes, a las dos juntas.
“Todo esto de la pandemia lo siento tan reciente, tan próximo que me resulta bastante
difícil sacar sentidos en limpio, ver la cosa con perspectiva, proyectar qué cazzo va a pasar más
adelante… Me sorprenden las personas que hablan con grandes certezas sobre el devenir del
universo universal y del futuro de la humanidad… Yo lo que tengo es un cofre lleno... ¡de
preguntas! (Léase la referencia a Les Luthiers y su Cantata del Adelantado Don Rodrigo Díaz
de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio
envuelto, y de cómo se desenvolvió (1979).)
“Tengo que confesarles que todavía me pregunto qué fue lo que vivimos. Si tengo que
decir, todavía no lo sé muy bien… Un coloquio en pandemia, eso es evidente. Muchos, muchísimos
encuentros por Zoom, eso es casi obvio… pero ¿qué pasó más allá de la vista? lo visible? lo obvio?
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Sin dudas, ocurrió un encuentro - pero qué les cuento, eso es obvio. Bueno… Lo escribo
y al instante me lo pregunto... ¿Es obvio?
No parece tan obvio en contexto de pandemia, en el que las tareas virtuales han
proliferado sin pausa, a veces generando más obstáculos y distancias que facilidades y
acercamientos… Y tampoco es tan obvio para las jornadas y congresos… Me acuerdo cuando
cambiaron las normas allá por mayo. Hasta ese momento, yo no sabía si llegaba a presentar algo
más formal, pero cuando transformaron la convocatoria de escritura (y mayo del 2020 fue
uno de los puntos álgidos de la pandemia, uno de los momentos en que tomamos
mayor conciencia de lo que se nos había venido encima y comenzaban a perfilarse
las actividades virtuales...) quise estar ahí todavía con más fuerza. El cambio para mí era
significativo: una convocatoria más convencional se volvía una oportunidad muy concreta para
interrogar esta extrañeza que nos atravesaba y además compartir esos interrogantes con otres.
No era solamente investigar sobre cosas que hacemos y escribir algo en relación a eso, era abrir
la mirilla hacia la plenitud de un evento que todavía no sabíamos muy bien qué era (y seguimos
sin poder saber del todo qué pasó, qué pasa y qué pasará con este virus…). Era
una apuesta filosófica fuerte, apostar a que todes teníamos algo para decir, apostar al lugar de
las preguntas, apostar a una filosofía que se metiera de lleno en la realidad… ¡Y no saben! Con
algunes colegues becaries estábamos organizando una jornada, y tan entusiasmada estaba con la
nueva convocatoria del Coloquio, que les propuse que buscáramos otros formatos de encuentro.
Yo conté éste sin haberlo vivido aún, pero otras colegas habían tenido otras experiencias
interesantes y fue un buen momento para recuperar esas otras formas… Así que supongo que de
algún modo el Coloquio fue (¿o es?) un cierto eco y una cierta reverberancia… Incluso antes de
haber acontecido… De alguna manera no me extraña, porque por eso la llamaron profase, un
momento clave en la reproducción celular...” Así comenzaba la carta hace un noviembre.
Y comenzaba el Coloquio haciendo eco, reverberando como el tablero de Jumanji
llamando a sus jugadores...
Una o dos semanas después de esos comienzos epistolares, una amiga subió
un párrafo a su estado de Whatsapp, la foto de un libro (el eco de un libro que
llegaba en pasamanos). Era la época en que el Congreso de la Nación Argentina
estaba discutiendo el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y el
libro era Apuntes para las militancias. Feminismos: promesas y combates de María Pía
López. Saben, le tuve que pedir que me mandara esa foto, para no olvidarme,
porque leer ese párrafo me hizo pensar en el Coloquio… Algo en esas líneas
hablaba también del Coloquio. “Todo se individualiza desde la óptica neoliberal”
decía el libro de la foto, “se nos afantasma con palabras altisonantes [...] pero
evitando la carne real de esas palabras, la existencia histórica que tienen, sus
condiciones y posibilidades. Si todo es individual, entonces las necesidades sociales
son reinterpretadas como fracasos personales, déficit de méritos o de esfuerzos.
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¡Hubieras cerrado las piernas! ¡No trabaja el que no quiere!: frases equivalentes en
el gesto neoliberal de declarar que todos son temitas a resolver a escala personal,
con la tarjeta de crédito o la deuda privada.” ¿Les resuenan a ustedes también?
¿No encuentran ahí algo de lo que se vive en los Coloquios, en los talleres, en las
actividades del NEFI?
Me quedé pensando entonces y me quedo pensando ahora en lo que pulsa
en esas frases y me ayuda a pensar. Porque aunque el libro no habla de los
acontecimientos recientes -es de 2019 creo, de los primeros debates en torno a la
ley de la interrupción legal del embarazo-, al leer aquellas frases en contexto
pandemia tuve la impresión de estar leyendo algo de la actualidad - de la actualidad
de aquel recomienzo-pensado-aunque-no-escrito (mediando diciembre del 2020)
y de este recomienzo. “Todo se individualiza...”. “Todo se individualiza desde la
óptica neoliberal”. Un antídoto a la individualización neoliberal, eso fue el
Coloquio. Fue ubicar las dificultades y necesidades que atravesábamos en un plano
colectivo, desplazarlas de lo virtual-doméstico-individual al marco de lo común,
desplazarnos de la frustración y la impotencia individuales a la posibilidad de
pensar nuevos formatos, nuevos ensayos, nuevas alternativas, o al menos nuevas
preguntas… Pero abrió diálogos compartidos donde había tanto compartimento
separado… Por lo menos a mí me permitió pensar que tal vez, quizás, podían
suceder experiencias interesantes en la virtualidad...
Y después - “la carne real de las palabras”, palabras altisonantes “con carne,
con historia, con existencias”... Cuesta un esfuerzo corporal estarnos frente a las
computadoras, mirando las pantallas, quietes en una silla en un solo lugar,
aguzando oídos y miradas para prestar atención… Aunque parezca que no hay
“carnes” en la virtualidad, el contacto con les otres sí que reverbera en las carnes
de une… Y cuando un coloquio de filosofía y educación nos invita a participar
desde nuestro transitar humano -o sea no desde esa impostura academicista que
sólo contabiliza lo acreditado y mide en cantidad de papers lo valioso de une
investigadore, sino desde nuestras vivencias e incertidumbres carnales, desde la
materialidad que da cuerpo y sustancia a nuestros decires y pensares-, las palabras
son nuestras, dejan de ser sonidos soltados en el aire para pasar a ser una parte de
la persona que narra… Esas palabras que compartimos en los talleres del coloquio
iban con parte de nuestras tripas… En uno de los espacios en los que coordiné
alguien hizo el planteo de que el formato funcionaba solamente bajo la premisa de
que todes les participantes estuvieran dispuestes a eso y aceptaran el convite, de lo
contrario quedaría en una parafernalia ociosa para cumplir la consigna requerida y
nada más. Supongo que algo de cierto hay en eso. Si no está esa disposición a abrir
el diálogo y las ideas y poner un poco de la propia materialidad y la propia carne
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en las palabras que se comparten -y sí, me parece que es difícil que una propuesta
como la de los espacios de trabajo funcione… ¿Pero qué pasaría si no funcionara?
¿Qué diría eso de la propuesta, querría decir que “es mala”? ¿Sería “menos
educativa”? ¿Es imperativo que funcione siempre? Fue una intervención fuerte la
de aquelle participante, sin ningún tipo de pudor ni miedo por decir algo
contracorriente. Me gustó por eso. Y me dejó pensando...Todavía no sé muy bien
qué pregunta me empezó a dibujar en la cabeza (¡y quién sabe cuándo lo sabré!),
ahí sigue todavía el eco reverberando, insinuando una silueta sobre la superficie...
Bueno, casi un año después seguimos a través de las pantallas… Seguimos
debiéndonos unos mates y unos abrazos, unas conversaciones. Pero aunque no
nos conectemos, están, están resonando en la memoria siempre.
Usen barbijo y cuídense mucho. Grandísimo abrazo en las distancias!
car6

6

Carmina Shapiro
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lavras, 15 de abril de 2021.

querido p. mujica,
Caro amigo, há muito tempo não lhe escrevo. Outro dia, olhando a serra
da Bocaina, fiquei pensando em nossas conversas acerca daquele mato que crescia
no meio das flores que você plantava.
Lembro-me que um dia eu disse que eram praga e você ficou meio bravo –
hoje dou risada: “são pragas porque você pensa que elas não servem para nada;
mas estão ali por alguma razão. A natureza não se compreende completamente”.
Essa mesma situação, que vou tentando apreender e aprender aos poucos,
como posso, com meus limites, enfim, também teve muito a ver com algo que vivi
com uns amigos em um Colóquio. Sim, juntamente àquele pessoal do Rio, lá do
Walter Kohan, que você sabe, também plantam flores, mas de outro jeito.
Mas daí você deve estar se perguntando: “fizeram Colóquio virtualmente?
Como isso?”. Pois é. Não quero aplicar a lição das pragas que não são pragas – e
aqui posso ouvir seu riso. Ocorre é que aquelas plantas que nascem sem que a
gente queira, no meio das flores, nascem, porém, porque elas querem.
Sabe, Mujica, acho que deixar querer é uma forma de desejar no meio de
um monte de situação que às vezes pensamos que controlamos, mas estamos nelas
como um pedaço de bambu que boia no rio.
Se menciono isso é porque vejo semelhança na política, arte que você é bem
entendido, e nas experiências de educar. Como professor, e você também sabe
disso, às vezes surge aquela vontade de separar, de priorizar, de enfatizar uma flor
em detrimento de outra. Isso é coisa da fragilidade humana, eu acho. Mas o jardim
é o todo, e foi isso que lembrei.
Afirmar, inventar, re-existir o jardim é permitir o que sai do controle acontecer.
Lembro de você muito preocupado com nossa situação na América Latina. Se vai
piorando, gostaria muito de ouvi-lo, não sei. Eu suspeito, contudo, que nunca é
tarde para a gente permitir o alastramento de outras plantas. Elas são
possibilidades de outros desenhos no jardim; uma política de trajetividade
diferente das coisas – lembra-se que um dia falamos disso? Fazer política é criar
trajetos. Hoje eu diria que educar também.
No Colóquio a gente acabou fazendo isso, sabe: criando trajetos que nem
sabíamos como seriam, no que dariam e ao que nos levariam. Eu sempre fico
pensando nisso: em que trajetos estou indo hoje? Que trajetos estou provocando
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como rompimento com o controle? Que política de trajetividade uma vida é capaz
de fazer quando inventa e afirma re-existires diferentes e singulares?
Volto àquele dia no seu rincão. Talvez, não sei, vai ver que os jardins
programados têm poucas pragas, quer dizer, plantas não desejáveis, justamente
pelo fato de serem lugares higiênicos, controlados, milimetricamente tramados e
pensados de antemão. O preço que pagam deve ser a falta de vida. Enquanto isso,
os jardins selvagens comportam de tudo, inclusive a insuspeitável coabitação do
que não controlamos.
E não é a vida mesma isso, um descontrole danado?
Forte abraço, querido. E como dizia Cândido, na boca de Voltaire, “é preciso
cultivar nosso jardim”.
alexandre filordi
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potências e encontros, laços e afetos criando mundos
caro irmão krenak,
nesses tempos de tanta sombra, dores e perdas, queira receber um abraço
de vida, paz e solidariedade escrevo-te como um ato de ousadia, por reconhecer
na ancestralidade que representa a potência de contar histórias, de manter viva a
memória de seu povo, de mantê-la ligada à terra, à vida e à resistência, tema
também desta conversa-escrita
o objetivo desta carta é compartilhar encontros que potencializaram afetos
positivos em meio aos desafios atuais
por isso esta carta não quer lamentar a pandemia que vivemos, um mau
encontro de corpos, como disse outro amigo, espinosa, que povos originários
como o seu conhecem bem desde que aqui aportaram povos distantes
esta narrativa apresenta, ainda que de forma fragmentária, um breve relato
em que professores, estudantes, crianças e infantes de todas as idades se reuniram
em plena pandemia, mesmo que através de telas, para habitarem verbos e utopias,
gestos e pensares, afetos e produção coletiva de saberes e conhecimentos não
restritos à academia, títulos ou idades
esses encontros foram organizados por um grupo de estudos de filosofias
e infâncias chamado nefi da uerj (universidade do estado do rio de janeiro), em
outubro do ano passado, mas poderia ser em qualquer lugar, qualquer tempo,
colocando em ação formas de habitar o mundo com mais cooperação, em fraterna
colaboração e sonhação de outros mundos
vivemos, então, numa aldeia virtual, uma semana intensa em que
experimentamos pensar e escrever juntos, misturando textos, línguas, regiões do
mundo e do brasil, referências e vidas, da qual saímos mais fortalecidos para
“afirmar, inventar, re-existir” numa educação filosófica, conforme o lema do
evento
os encontros e potências que nos habitaram por esses dias gerou um
mosaico de sensações, textos tomados como tecidos vivos, corpos, vibrações,
ideias, sonhos de outros mundos, sentidos compartilhados a seguir, sem
preocupação com a lógica, a ordem ou hierarquia, posto que construídas num
único plano de imanência
começamos por um signo na parede: uma mandala na casa de um dos
membros nos levou por caminhos singulares, inspiradores
quando a tomamos como sensível que força e convida a pensar, a
repartimos, a quebramos e a remontamos, numa artesania inventiva, sem regras a
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priori, apenas com o compromisso de desdobrar os textos trazidos como
oferenda, em outros traçados e linhas de afetos
entre outros cacos, brinquedos com os quais montamos nossa mandala
virtual, nos perguntamos: os laços podem costurar afetos?
ao chamar a poesia para brincar, ao dar acolhida e colo, palavras constroem,
desconstroem e recontam uma história, uma mandala de sentidos?
que sentidos podemos ampliar num corpo estacionado em frente de uma
tela?
podemos potencializar a poética do brincar infantil também nessa vivência
e fluxo de palavras para além do didatismo escolar?
convidar a escola a ser skholé, tempo livre da criação, é também um efeito
deste coletivo?
o que pode cada um e cada uma em sua solidão?
transformar solidão em solicitude?
criar laços, expandir forças de vida?
pensando em grupo, nos presenteamos com palavras, buscando criar laços
e gerar potências possíveis de uma educação outra
ainda perguntando:
criar laços seria estabelecer vínculos, recusar os lugares e costuras feitas,
inventar outras, com linhas de afetos alegres, expansivos, que abram para pensar,
que digam palavras criadoras, que remetam a um agir coletivo?
num tempo do descarte, da máxima excitação das máquinas, criar laços e
costurar com as linhas dos afetos pode ser suscitar tempo e espaço mais livres,
abrir e renovar o mundo para as crianças, jovens, adultos e velhos convidados a
criar suas infâncias como potência de recomeço, no dizer de walter kohan ailton
krenak manoel de barros e outros que nos inspiram?
naqueles intensos dias, a mandala nos moveu e perguntas nos provocaram
já fartos de respostas, explicações, pedagogias e teorias, deixamo-nos
atravessar por algo que talvez possa ser chamado uma experiência da qual se sai
outro outra outridade outramente outra mente outro corpo
a experiência nos leva a que outras margens?
a infância nos permite perguntar sobre toda e qualquer coisa?
as perguntas nos movem
há outro tempo que não seja o tempo do progresso?
as crianças ensinam a esgarçar o tempo cronos e viver o tempo aion da
alegria e criação
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as infâncias criam brechas no tempo para se relacionarem intima e
corporalmente com as pessoas com as coisas do mundo e com as ideias sem
nenhuma pressa, sem nenhum compromisso com cálculos do logos?
mesmo quando a escola, que se constituiu historicamente como um templo
que reverbera a sociedade adultocêntrica tenta achatar o tempo, as crianças
encontram suas maneiras de resistir numa relação inventiva e transgressora?
dar passagem a essa infância faz da escola skholé (tempo livre)?
que pode uma skholé que canta, pergunta, monta e remonta mandalas,
mosaicos, peças, corpos, linhas e afetos?
que línguas são necessárias para falar tantas perguntas?
aprendemos a resistir e criar com a experiência da infância?
caro irmão, este relato, como previsto, seguiu não a lógica linear de uma
exposição, antes enveredou pelas trilhas inspiradas em encontros reais, levando a
montagens imprevistas por afetos, memórias, signos e fragmentos
despeço-me com a alegria de compartilhar encontros, na certeza de que
outras narrativas serão possíveis em amanhã mais livres
jair paiva

63

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

reflexões infantis e poéticas à sombra da mangueira
querido manoel,
Estou aqui hoje, à sombra de nossa mangueira, para lhe escrever e contar
uma novidade em primeira mão: o que pode ser mais encantador que isso? Quero
lhe dizer que sinto ares frescos, de uma brisa diferente no ar, que nos traz
esperança. Mesmo que o cenário seja ainda desolador... A entidade viva e
inteligente, que se nomeou de Sars Cov-2, continua nos parando. A muitos, ela
tem parado literalmente. Acho que esse vírus é esse dispositivo de interrupção sim,
como não poderia imaginar Peter, quando defendia a invenção de alguns
dispositivos. E ele revela múltiplas falências, desde a política até a humana.
Mas tem sido neste cenário, altamente instável e conturbado, que a vida
vem encontrando maneiras de se reinventar. Parece que, historicamente, os anos
mais conturbados também são aqueles nos quais coisas potentes podem nascer.
Talvez porque já não haja sentido em manter o peso de uma trama que se esgarçou.
E nas dores de parto de um tempo nascem muitos processos promissores.
O que vou lhe contar aconteceu em um núcleo do qual faço parte, de
filosofia e infâncias, na Uerj. É inusitado, porque aconteceu dentro da
Universidade, esta mesma que guarda as memórias e tantas reminiscências do
colonialismo, do qual foi o aparato, e por ora faz despontar processos inventivos.
A ideia veio com a decisão de se manter o Colóquio de Filosofia da
Educação – um dos eventos mais arejados e rizomáticos que o Núcleo promove,
a cada dois anos. E o tema trouxe verbos no infinitivo, com toda a sua força:
“Afirmar, inventar e re-existir: o que pode uma educação filosófica?” Em tempos
de pandemia e fascismo é preciso afirmar, assim como inventar e insistir na
existência como resistência. Fazer isso sob a perspectiva de uma filosofia
comprometida com perguntas é muito promissor.
Mas o ar fresco não tem a ver apenas com o tema deste Colóquio. Até
porque estamos cansados de temas bonitos, ensaiados nas pistas da mesma lógica
daquilo que busca interromper. A proposta aspirava mais. Interromper esta ideia
de escrevermos trabalhos para serem por nós apresentados e representados. [Faço
um parêntese para dizer que já havia desistido destes eventos dois anos antes,
quando participei de um Seminário Internacional em que todos queriam falar e
quase ninguém queria ouvir]. Então a proposta dissipou a linha abissal entre os
que falam e os que ouvem, os mestres e os alunos. Todos seriam falantes e todos
seriam ouvintes. Mesmo crianças. Acredita nisso? Mesmo crianças! O critério para
participar era apresentar um texto individual, sobre um tema que começava e
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terminava com uma pergunta, e dialogava com um autor. Optar pelas perguntas,
Manoel! Voltar às perguntas! Perguntas para começar e perguntas para suspender,
já que nunca se termina. Nada a afirmar, reduzir, concluir, categorizar. A não ser
a própria vida, ali, disponível para o encontro. Para este exercício, nós nos
reunimos em pequenos grupos, com animadores. Fui animadora de um grupo. No
primeiro dia a proposta foi a lermos – individualmente –, todos os textos
produzidos pelo nosso grupo. Sim, ler. Não era uma leitura coletiva e nem
instrumental. Mas um tipo de leitura e estudo que são imprescindíveis à prática do
exercício filosófico. Ninguém teria que apresentar nada. Nem a si mesmo. Nem
mesmo se representar. Os textos estavam ali, disponíveis, anônimos,
multiplicidades, em um exercício de inatribuição. Isso mesmo. Sem nome próprio
e sem os papéis que exercemos dentro deste acadêmico-social, que certamente nos
distinguem e nos separam... hierarquizam!
No primeiro dia, Manoel, lemos e conversamos. Uma experiência de estar
ao chão, entre formigas, como nos relatos de sua infância. Ao final daquele dia,
inventamos, coletivamente, duas perguntas, a partir do que conversamos. Não
sabíamos que estas seriam encaminhadas a outro grupo. No dia seguinte,
recebemos duas perguntas de outro grupo e, juntamente aos nossos textos,
dialogamos novamente. E no terceiro dia, criamos, juntas (só éramos mulheres!)
um texto, escrito por todas, um novo texto, que começava por uma pergunta,
finalizava com outra, e se referia a um autor. Posso lhe dizer, Manoel, que fizemos
aquilo que – se nos dissessem antes –, teria tido contornos de impossibilidade.
Escrevemos a várias mãos. E aconteceu bonito. Prazerosamente. Inventivamente.
O que mais nos desafiou? Com certeza, abrir mão de nomes próprios e
papéis, e não nos identificarmos como autores de nossos textos. É sobre isso,
Manoel, que quero muito lhe falar.
Durante tempos venho conversando com você sobre o seu texto ‘Manoel
por Manoel’7, sobre sua infância, sobre como cresceu ‘brincando no chão entre
formigas’, e experimentou uma infância que era mais comunhão do que
comparação. Não me canso de ouvir e ler e escrever as suas palavras: “Cresci
brincando no chão entre formigas. De uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais
comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a
gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e
sua árvore. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das
coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e
Barros, Manoel de. Memórias Inventadas – A terceira infância, São Paulo: Editora Planeta,
2008.
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que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum
lugar perdido onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e os
bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores”.
O que quero lhe dizer mesmo, meu amigo poeta, que eu senti, na
experiência que me foi dada viver no Colóquio, a potência de uma infância como
a sua, entre as formigas no chão, livre de comparamentos e capaz de comunhão e
transfusão. Quando eu propus ao grupo que não nos apresentássemos por funções
e titulações, senti que uma infância atravessou-nos e nos despiu de nossa adultez
tão insegura, que cria mecanismos a todo tempo para que nos defendamos,
demarcando territórios de poder disfarçados, quando sabemos que nada têm a ver
com o saber, mas com o saber, este que ocupa lugares na pirâmide, e que acha que
isso tem a ver com pensamento. Tem direito de pensar e falar mais aqueles que
estudaram mais e que ocupam posições de mais poder?
Para não nos deixar muito nus, propus que nos apresentássemos,
partilhando o nome de um livro/autor que nos impactava. No segundo dia,
compartilhamos um projeto que nos é caro. E porque desativamos os
instrumentos de comparamentos, concomitantemente ativamos em nós uma
infância que tem sede por comunhão e transfusão de coisas. A palavra caminhou
de forma circular. Sem censuras. Sem receios. Interagimos. Comungamos. Lemos.
Escrevemos. Cooperamos.
Nos últimos momentos, Manoel, já no terceiro dia, brincamos de adivinhar
de quem era a autoria de cada texto. Acertamos e erramos. E rimos. E fomos
embora sem dizermos sobre os nossos títulos, os nossos cargos, os nossos lugares
na Universidade ou no mundo.
Já antes deste tempo, quando eu conversava com você e seu texto, e
pensava no menino e os bichinhos, o menino e o sol, menino e o rio, o menino e as árvores, eu
também conversava com Deleuze, com a teoria do rizoma, das multiplicidades e
como no texto “1914 – Um só ou vários lobos”8, Guattari e Deleuze mostravam
que tão logo o Homem dos lobos, em seu divã, tocava nas multiplicidades do
inconsciente e nos rizomas, Freud retornava às unidades molares e às raízes.
Nestes textos, eles mostravam como o nome próprio só pode vir de uma
despersonalização, ou seja, de sua abertura às multiplicidades instantâneas que o
atravessam. Para Deleuze, os nomes próprios “designam forças, acontecimentos,

Deleuze, G.; Guattari, F. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. Volume 1. Tradução de
Aurélio Guerra Neto e Celia Pinto Rosa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.
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movimentos e motivações, ventos, tufões, doenças, lugares e momentos, muito
antes de designar pessoas” (...)9.
No nosso grupo de estudos e pesquisa10, nós, estudantes e professores,
buscamos nomearmo-nos através de formas e acontecimentos. Desde então,
nossa infância comungante irrompeu. Nossa adultez, evocada em nossos nomes
próprios, que se nutre de comparamentos e insegurança, cedeu. Nossa transfusão
da natureza tem sido possível. Daí que começo a entender que o “e” da lógica do
rizoma tem a ver com a infância sua, Manoel, assim como a arte de ter um ermo
nos olhos, que nos faz querer escrever cartas à sombra das mangueiras.
Certo é que estes encontros e diálogos me fazem perguntar, não tanto, “o
que pode uma educação filosófica”, mas sim “o que pode uma infância em uma
educação filosófica”? Por ora, sei que tem a ver com chão, com o brincar com
formigas, com transfusão da natureza, com fazer comunhão entre coisas, em
esculpir uma visão oblíqua, e com abrir mão do nome próprio, tal qual
experimentamos, no Colóquio do NEFI.
Obrigada, Manoel, pelo menino e os bichinhos, o menino e o sol, menino e o rio, o
menino e as árvores. Temos feito esta experiência comungante. Sim, sinto ares
frescos, de uma brisa diferente no ar... mesmo em tempos de tantos lutos!
Com um abraço de amor,
maristela barenco corrêa de mello

Deleuze, G. Conversações. Tradução de Peter Pál Pelbart. 4ª reimpressão. Rio de Janeiro: Ed.
34, 2004, p. 48.
10
Filosofias, Lógicas e Reescritas Acadêmico-Afetivas (Flora/UFF).
9

67

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

goiânia – goiás, tempos de pandemia, 15 de abril de 2021.

olá, meninos jacotot e freire;
Apesar de vocês não terem vivido aventuras intelectuais em um mesmo
tempo histórico, não canso de pensar como vocês, dois meninos nada
embrutecidos, mesmo sem se conhecerem, viveram, problematizaram, teorizaram
e defenderam a premissa da igualdade nas relações sociais, e mais especificamente,
nas relações que envolvem o âmbito escolar e seus sujeitos.
Ao destinar esta carta enlaçando seus nomes, registro a congruência da
potência que há nas premissas “Tudo está em tudo”, de Joseph Jacotot e “leitura
de mundo”, de Paulo Freire. Encontro na busca incessante de Jacotot pelo todo
da Panecástica uma similitude com a leitura de mundo em Freire.
Distanciados por dois séculos e por um oceano, vocês defendem o ensino
da língua materna - termo usado no contexto de Jacotot - e a alfabetização - no
contexto de Freire - como ato político; tais processos são problematizados por
vocês enquanto projeto de nação e, para isso, denunciam e extrapolam as práticas
metodológicas restritivas nos processos de decodificação e codificação de letras e
sons. Para além da leitura de palavras isoladas, vocês tanto enfatizam a leitura do
todo, do texto, do contexto, do mundo, das pessoas, das condições, das
entrelinhas, dos cheiros, dos desejos, dos posicionamentos, da vida, da igualdade,
do amor, do medo, da errância, da ignorância, da emancipação, do
embrutecimento, das relações; dentre tantas e tantas outras leituras necessárias.
Uma beleza imensurável que deparo com a vida de vocês é o fato de não
desacoplarem teoria da prática. Estas premissas nada embrutecidas vieram de
vivências que, citadas por algumas palavras geradoras, demonstram desejo, luta,
guerra, exílio, desamparo, saudades, esperança, opressão, lágrima, resistência,
engajamento, dentre outras.
Considero este um grande desafio para minha prática pedagógica. A
errância de vocês dois incitam um redimensionamento para o meu olhar sobre a
ignorância, que se torna uma abertura ao diálogo e para o círculo como potência
de uma prática pedagógica fundamentada na igualdade das inteligências.
A busca por conhecer mais sobre a errância de vocês dois me levou à
espaços até então não caminhados e, neste momento, uma acolhida feliz está
sendo realizada junto ao NEFI (Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias).
Peço licença para relatar a experiência de uma prática que me possibilitou vivenciar
a errância de vocês dois, com a arte do improviso e com a subversão de uma lógica
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explicadora a partir de uma metodologia de trabalho em tempos pandêmicos. Uma
questão latente para mim nesta pandemia é se poderia um colóquio no formato
remoto reacender a esperança por uma pedagogia emancipatória para tempos
vindouros e presenciais. Após participar como mediadora do X CIFE (X Colóquio
Internacional de Filosofia e Educação) lá vai a minha resposta:
- Sim!
Participar como mediadora no XCIFE me possibilitou vivenciar práticas de
rupturas com a forma metodológica e histórica de se fazer congressos científicos.
Tais rupturas não se limitaram ao formato remoto. Foram momentos de ruptura
e negação às continuidades cotidianas: não à apresentação pessoal formal
(instituição, títulos, atividades profissionais, dentre outros); não à lógica
explicadora do caminho teórico e metodológico da pesquisa; não à exposição oral
e individual realizada por parte de cada pesquisador; não à condução
cronometrada do processo arquitetonicamente planejado e racionalizado nas
grades dos espaços e tempos de fala; não à dicotomização entre tempo de escuta
e tempo de fala, dentre outros.
Mas vocês acham que presenciei somente “nãos”?
- Não! Presenciei grandes “sim”!
Sim para a abertura ao diálogo entre iguais; sim para uma escuta e leitura
atentas sobre a escrita e fala de cada participante; sim para a horizontalidade entre
saberes; sim para o improviso; sim para a pausa e momento de silêncio - reflexão;
sim para a igualdade como ponto de partida; sim para o espaço de criação com o
outro; sim para o princípio da liberdade; sim para a circulação de saberes; sim para
a subversão da lógica explicadora; sim para a elaboração de um texto coletivo “à
queima roupa”; sim para a valorização do humano, dentre inúmeros outros “sim”.
Dentre vários “não” e “sim”, “sim” e “não”, a maior potência que levo
deste colóquio para reacender a esperança por uma pedagogia emancipatória para
tempos vindouros e presenciais é a experiência que vocês tanto inspiram no modo
de fazer escola e de tornar-se humano em nosso processo de formação.
Despeço-me dizendo da importância de vocês para alimentar o meu “sim”
à esperança pelo silenciamento de práticas sociais e pedagógicas embrutecedoras
pela via da defesa do princípio da igualdade como ponto de partida; sim ao
protagonismo dos sujeitos, sim pelo fim deste difícil tempo pandêmico e sim para
a possibilidade de nos (re)encontrarmos presencialmente na próxima edição do
CIFE e em inúmeras atividades formativas.
suzana lopes de albuquerque
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rio das ostras, (que dia é hoje?)

querida fabi, querido dani, paz e bem!
Há um tempo queria lhes falar sobre a experiência do CIFE. Por isso lhes
escrevo esta carta. Quando começou a pandemia e a quarentena, senti que
estávamos entrando num momento de silêncio, suspensão, recolhimento e que
devíamos parar tudo. Para mim, não era mais hora de falar, escrever, planejar, se
reunir... tinha a sensação de estar entrando numa cápsula de congelamento. Só
sairia depois que tudo passasse. Assim, pensar em participar de reuniões, grupos
de estudo, eventos acadêmicos, me pareceu, num primeiro momento, surreal. Me
perguntei várias vezes: por quê? Para quê? Qual o sentido? Confesso que estava
paralisada diante do que se apresentava como cenário. E, pior, as coisas só foram
se agravando. Tudo demorando em ser tão ruim...
O quadro político em nosso país se revelando aterrorizador, o absurdo se
impondo e um vírus ainda mais letal se espalhando: a desesperança. E com ela,
todos as suas cepas: tristeza, angústia, medo, desolação, imobilidade, cansaço,
descrença... em meio a tudo isso, com a alma infectada, fui atravessada pelo luto.
Perdi meu amor. As palavras que já estavam escassas, me abandonaram de vez.
Tive a sensação de não saber mais falar. Mais que isso, de não querer mais falar.
O silêncio parecia ser a única escolha sensata. Ao mesmo tempo, o CIFE se
aproximava e nós tínhamos começado a pensar/sonhar com ele no ano de 2019,
quando vocês dois partilharam conosco uma experiência outra de encontros
acadêmicos, mais horizontal, aberta às muitas vozes, acolhedora das contribuições
de quem quisesse chegar, com seus cheiros e suas cores. Vocês falaram muito
sobre um abraço feito schole ou um scholezão feito abraço.
E, vocês sabem, sou uma apaixonada pelos encontros. Penso que são
acontecimentos que, com vontade própria, fazem o que querem de nós. A nós
cabe apenas a atitude de abertura. A eles, o axé do momento. Às vezes, os
encontros fazem uma bagunça na vida da gente. Uma bagunça boa. Inventam
outros eus, nos apresentam a nós mesmos, potencializam existência. Então,
ouvindo vocês dois falando da proposta dos grupos, da leitura dos textos, da
construção dos textos coletivos, fui sentindo, aos poucos, a comichão das palavras
querendo brotar e uma vontade de fazer parte daquelas rodas, de estar em roda,
com outras vidas, fazendo girar a roda da vida e, com vida, enquanto houver vida,
viver.
Há um tempo eu queria lhes agradecer por terem emprestado tanta vida
para fortalecer a vida, em tempos sem vida. Muito obrigada! Eu os vi tecendo
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vidas, entrelaçando-nos, fazendo nós de nós, criando uma trama que foi
costurando os buracos nos tecidos individuais de vidas doloridas, pelos encontros.
Incansáveis, vocês dois sabiam bem que não se tratava só de um encontro
acadêmico e acho que, por isso, estavam tão inteiros nessa tarefa. O CIFE 2020
foi um encontro inventor e afirmador. Eu o senti como um grito. Um não à
realidade que queria se impor. Uma afirmação da vida! Uma teimosia infantil!
Quando escolhemos seu título em 2019, não tínhamos a dimensão do que
ele significaria em 2020: Afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma educação filosófica?
Vocês nos convidaram a afirmar a vida ao colocar em roda, numa condição
de igualdade, as muitas vidas, vindas das suas experiências de vida e de não vida,
num cenário em que nossas distinções já não fazem tanto sentido, num momento
em que fomos convocados a nos reconhecer companheiros de viagem num
mesmo mar de incertezas. Vocês inventaram uma estranha forma de escrita, uma
escrita abraçante, barulhenta, brincante, fazendo a gente ser mais capaz de estar
junto, nos fazendo entender que ou a gente escreve junto essa nova história ou
não vai rolar. O CIFE foi uma experiência pandêmica de scholé: fez escola para o
que nem sabemos. Assim, foi uma experiência de re-existência, nos convocando a
pensar outras formas de existir. Fizemos escola para uma escola que vai ter que
ser inventada. Fizemos encontros para uma vida que vai ter que ser inventada.
Fizemos uma escrita para as escritas que vão ter que ser inventadas. Porque não
sabemos. Porque este momento nos faz viver a experiência da filosofia, daquela
que não sabe e, por isso, busca. Fomos todos colocados no lugar do não saber, no
espaço da busca, da invenção, das infâncias. E, por isso, o que vocês nos
proporcionaram nos fez exercitar as atitudes que nos serão mais fundamentais
nesses tempos: a acolhida ao estrangeiro, a escuta, a capacidade de estar junto, em
condição de igualdade, inventando modos outros de existir e de habitar a educação
e a capacidade de escrever juntos o que virá.
Fabi, Dani, muito obrigada por não desistirem, por insistirem, por
existirem!
Com meu carinho e amizade,
lara11

11

Lara Sayão
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querida anna,
acho que essa já é a quarta carta que te escrevo, peço desculpas por não
haver enviado as anteriores. Mas de algum modo sentia que aquelas palavras não
eram as que queria compartilhar com você.
Acho engraçado como as vezes a gente escreve coisas que não quer
compartilhar. Sei que escrevi para você, era para você ter lido, mas de algum modo,
após a escrita, aquelas palavras já não faziam sentido, ao menos para mim. Você
já sentiu isso? Já sentiu que às vezes escreve apenas para si ou que a ideia morre
na escrita?
Você sabe como me encantam os inícios, o novo, a invenção, a repetição...
acho que gosto das possibilidades que eles nos convidam a viver.
Sinto que essa carta foi um pouco isso, um exercício de início, de voltar a
fazer de novo, uma e outra vez.
Peço desculpas pelas dúvidas e pela confusão, você já sabe que às vezes
meus pensamentos e sentimentos se embolam, acontece com frequência para dizer
a verdade, e quando acontece já não sei mais o que penso ou que sinto.
Bom, de todo modo o importante é que decidi te mandar esta carta. É sobre
o que colóquio que vivemos juntas.
Esse ano o colóquio nos convidou a pensar juntas a partir de alguns
princípios: igualdade, acolhimento, coletivo, pensamento, corpo, infância, aíon,
resistência, re-invenção da vida. Quantos princípios! Será que cumprimos todos
eles? Ou será que não eram para ser cumpridos, mas observados? Ou será que
eram para ser questionados? Desobedecidos? Acho que ninguém pensaria tão
cuidadosamente esses princípios para desobedecê-los...
Durante o colóquio falou-se muito que o estudo pode ser um ato de
resistência... Não sei se você também ouviu falar sobre isso... Mas uma pergunta
que ficava uma e outra vez ecoando em mim foi: quando a educação filosófica se
torna um ato de resistência?
Você se lembra de Sor Juana? Que contra todos os prognósticos estudou e
hoje é considerada uma das mentes mais brilhantes do México? Ou de Simón
Rodríguez, que foi perseguido devido a seu projeto de educação popular? Como
não mencionar Paulo Freire, Gabriela Mistral, Nise da Silveira... Quantos nomes...
Quantas vidas... O que elas queriam? Estudar e deixar que outros e outras
estudassem... Queriam perguntar, pensar, se deixar levar pela errância do
pensamento, com tantas outras e outros, assim como fizemos no colóquio, juntas
e juntos.
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Me parece que cada um desses nomes que escrevi logo acima afirma
justamente que o mundo pode ser outro, distinto, e que é a partir do pensar que
podemos inventar outras formas de vida, outras formas de habitar este mundo
onde vivemos.
Sobre isso, tem uma coisa que tenho pensado muito nos últimos dias: o
direito ao filosofar! Não necessariamente o direito à filosofia, mas o direito a
pergunta, ao questionamento, a pensar sobre si e pensar sobre o mundo. Fico me
perguntando se o filosofar não deveria ser um direito de todas e todos, se não
deveríamos ter cada uma de nós um tempo reservado para o filosofar, ao menos
a possibilidade de poder tirar alguns minutinhos, algumas vezes por semana para
pensar sobre si e o mundo. Mas pensando melhor... talvez o filosofar não se
relacione tanto com uma reserva de tempo cronológico, toda quarta 14h vou
filosofar... talvez seja ele tenha uma relação mais direta com a oportunidade, ou
seria com a intensidade?
Talvez o direito ao filosofar seja também um direito à invenção. Ou seja, na
medida que nos perguntamos, perguntamos sobre si e perguntamos sobre o
mundo, pergunta-se também sobre outras formas de habitar o mundo. Não sei se
estou chegando a conclusões precipitadas, afinal, o filosofar não poderia nos levar
a concluir que justamente o mundo deve ser tal como é? Não sei...
Mas há algo que me pergunto agora: será que apenas o filosofar poderia
proporcionar o conhecimento de que o mundo pode ser outro, apenas o filosofar
nos convida a habitar o mundo de outras formas? Será que apenas o filosofar
promove a invenção? Provoca o perguntar sobre a vida, o mundo e a forma como
o habitamos? Hoje um menino me disse que sim, e acho que concordo com ele.
Talvez seja o filosofar: o filosofar da arte, o filosofar da ciência, o filosofar da
educação, o filosofar da medicina, o filosofar da natureza, o filosofar da vida que
faça isso ser possível. Talvez, Anna, o filosofar perpasse diversas formas de
conhecimento e talvez o filosofar não propriamente um conhecimento, mas
(sobretudo) uma forma de se relacionar com a vida, com o mundo que habitamos.
Mas fico pensando se haveria um dia que não precisará mais de resistência...
Que filosofar, viver uma educação filosófica, se encontrar para pensar juntas seria
apenas sobre isso mesmo, pensar juntas. Sinceramente, Anna, eu não sei se esse
dia vai chegar, mas eu tenho certeza que chegando ou não, vamos continuar a
pensar juntas, sempre. Afinal, uma vida sem exame valeria a pena ser vivida?
Espero que essa carta não lhe pareça confusa, mas quem sabe um pouco de
confusão também não seria interessante? Talvez a clareza possa ser um pouco
chata em alguns momentos... então tomara que essa carta lhe cause um pouco de
confusão, não muita, na medida certa, se é que existe uma medida certa de
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confusão... mas lhe desejo uma confusão que ainda permita se perguntar sobre a
vida, que permita filosofar.
Um abraço apertado
(desses que a pandemia não nos permite mais experienciar),
Com carinho,
alice12

12

Alice Pessanha
74

epístolas

rio de janeiro, 15 de abril de 2021.

carta a dandara dos santos
(ou sobre um mundo que nos dói, mas também faz promessas)
Dandara, minha querida... queria tanto não precisar te escrever esta carta,
mas nossos tempos são de pandemia e pandemônio, e o fascismo veste faixa
presidencial. Confesso-te que há coisas que só sei dizer escrevendo... Porque a
escrita esconde o tremor das mãos e o tom revoltado da fala, da raiva, da angústia.
Sabes, querida, já quase não se fala ou se lembra teu nome... És, para muitos,
estatística passada ou notícia antiga. Tua morte a chutes, socos, pancadas, pauladas
e tiros já não repercute nem choca a moral da família tradicional brasileira nem as
pessoas de bem. Nunca chocou.
Aprendemos, muitos de nós, a amar a norma e a normalidade nesse mundo
doente, a desejá-las, a persegui-las. Aprendemos a nos negar a nós mesmos; muitas
vezes nos olhamos no espelho e não nos vemos... nós, essa dita diversidade, esses
ditos anormais, existências monstruosas, petulantes, transgressores, desviantes: as
pessoas de sexualidades dissidentes, negras, indígenas, trans, nordestinas, surdas,
aleijadas... A sociedade tem historicamente negado nossa humanidade, e a
educação tem reforçado processos de anormalização.
Com educação, Dandara, não me refiro apenas às instituições escolares,
mas a todos os dispositivos e instituições educativas: a mídia, a família, a igreja, a
rua, a literatura, o cinema etc. A maioria desses dispositivos têm ensinado que,
sim, há corpos modelos e outros que podem ser violados, maltratados,
humilhados, massacrados, assassinados, como o seu, Dandara, cujo sopro de vida
foi violentamente expurgado em 2017. Mulher pobre, nordestina, trans. Te dedico
este poema, de minha autoria, fruto de tanta revolta:
Nenhum poema é político
É sábado à noite e eu escrevo.
A cidade emite sons como se quase trezentas mil pessoas não tivessem sido mortas
pela Covid-19 no Brasil...
E mortas pela indiferença, pela omissão,
pelo negacionismo de ocasião.
Cada morte, um orgasmo.
Há gente pra tudo como há planta pra tudo: questão de saber ver.
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Um dia um homem comemorou o aumento de suicídios em uma live de quinta,
em plena pandemia, porque ele havia dito que aconteceria.
Moral da história: Há quem goze com foda e há quem goze por ter razão.
Morra quem morra.
Genocida(s) e genocídio(s).
A maior pandemia que vivemos foi a de homens brancos e europeus, com mania
de poder e sede de dominação.
Quiséramos a sorte de uma vacina...
Mas não...
Segue(m) forte(s).
Nervos de aço.
Vômitos no chão.
O passado é presente, percebes?
Ver o futuro repetir o passado não é só verso de música, não!
É também uma fila de corpos em degradê,
pretos,
no chão.
Putas e pretas.
Travecas e xerecas.
Viados e putinhas...
Quantos paus levantam!
E quantos punhos!
Amanhã muitas mulheres serão violadas.
Muitos corpos mutilados.
Muitas bocas ficarão com fome.
E muitas pessoas trans perderão a vida.
Não.
Não tem rima nem verso nem beleza nem oxigênio nem ar nem nada...
Ahhhh
A poesia colapsou.
E daí?
Quer que eu faça o quê?!
Eu não sou coveiro!
Ninguém vai ler isso daí!
Tem muita letra!
Poesia é coisa de viadinho!...
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É meia-noite e eu escrevo, ainda.
Há palavras que me chegam à cabeça visualmente, em língua de sinais,
como angústia.
A cidade já faz silêncio. Não sei se por medo, por fome ou por cansaço.
Faz calor lá fora.
Aqui dentro, faz-se clamor:
Quantas mortes são necessárias para ressuscitar os vivos?
Há de se ressuscitar os vivos porque morremos muitas mortes cotidianas,
Dandara. Mas também florescemos. Em plena vida se morre, sim; porém também
é verdade que existe magia em poder renascer. Às vezes renascemos num
encontro, numa leitura, num dar-se conta de algo que está ali, mas não víamos,
numa conversa. Às vezes nascemos numa conversa e nunca mais deixamos de
nascer. Por isso, queria te falar de um dia em que eu comecei a nascer de novo e
não parei mais: sigo nascendo.
Já faz um tempinho isso que quero te contar, Dandara. Quando morreste,
morri um pouco contigo. Porque precisamos também morrer para nascer de novo.
Cada corpo interditado mata um pouco do meu, do nosso, porque somos um
corpo-constelação; estamos feitos das presenças e ausências. Elas nos constituem:
somos polifônicos e polissêmicos, não é? E o mundo também: ele nos faz doer e
dói, muito. Mas tampouco é ele só isso, minha cara. Quando morreste, comecei a
nascer. Naquele dia, compreendi: meu destino é ser viado, e ser viado é ato
político, sobretudo quando tantos morrem por amar quem amam...
E muitos seguem re-nascendo despertos por corpos e existências
transviantes, Dandara. Conto-te que, no início de outubro de 2020, de 5 a 9, mais
especificamente, houve a prévia do X Colóquio Internacional de Filosofia e
Educação, com o tema “Afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma educação
filosófica?”. Foi tão lindo, Dandara. Tive o privilégio de coordenar um grupo com
várias pessoas, de diferentes lugares do Brasil, em uma sala de conversação no
Zoom, em plena pandemia! Foram três noites de conversação a partir de textos
comuns escritos por nós e compartilhados entre nós. Nossas palavras eram o
nutriente, o ponto de partida e chegada a partir de perguntas comuns. Nossas
experiências as regavam.
Impressionante o que pode o encontro.
Impressionante o que pode o encontro nas diferenças.
A partir de realidades distintas, com histórias, biografias e trajetórias
singulares, fomos desafiados a sair dos lugares comuns, abandonarmos nossos
clichês e conversarmos como modo de habitar um lugar de escuta. Tendo como
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fomento pensamentos e/ou experiências singulares, o tema de uma educação
filosófica a favor da re-existência de nossos corpos e presenças ganhou tônica. Em
três dias, conseguimos formar uma aldeia colaborativa, um espaço para pensarsentir juntos, nas diferenças, a partir de problemas educativos que levantámos e
com que nos preocupávamos, sobretudo num contexto de pandemia mundial por
causa do coronavírus (SarsCov2).
Mas foi preciso se dar tempo, se escutar, se olhar, ainda que por meio da
tela. Aprendi, com Carlos Skliar, que o contrário da indiferença é oferecer tempo.
Passar tempo juntos, presentes, a escuta pode abrir possibilidades de imaginar e
criar mundos outros. Isto é educação: comunidade e conversação. Ela pode gerar
mundos em que teu corpo não esteja marcado para a morte, onde se educar pode
ser grito de resistência e gesto político, contra toda e qualquer forma de violência.
Foram narradas tantas experiências lindas... Escutar o outro pode ser
transformador! Vê-lo, em sua existência afirmativa, também!
O Colóquio foi um elogio à escola pública, Dandara, à Educação pública, e
ao pensamento. Um convite a ouvir vozes que compõem as escolas. Tão rico saber
de experiências afirmativas de nossas pluralidades de ser e estar no mundo como
formas legítimas. Tão bonito saber que isso também tem se dado na escola. Tão
bom saber que professorxs estão lutando e educando Brasil afora comprometidos
com o direito à vida, a sermos quem somos.
Termino esta carta com esperança, Dandara, mesmo sabendo que não
aguentamos mais esperar. A educação que ouvi e vivi no Colóquio aponta novos
possíveis... a construção de mundos onde teu corpo não seja passível à violência,
onde minha sexualidade não seja um risco, onde as mulheres não precisem temer
quem amam... onde todes e qualquer ume possamos existir e viver. Onde presença,
escuta, partilha, solidariedade, cuidado e atenção sejam princípios inalienáveis...
Para onde vamos não sabemos, porém nos habita a impossibilidade de
seguirmos parados. Tua memória nos pede isso, Dandara. Por isso, me despeço
de ti com mais um poema meu, escrito ao som do motor de barco a cortar as águas
do Tigre, em Buenos Aires, alimentado por promessas bonitas que este mundo
ambivalente nos faz:
Lembranças de amanhã
Barulho de motor a roncar saudades de imagens por se conhecer...
Lembranças esvaecidas na fumaça que se desfaz ao soprar dos ventos –
tênues rosas de espuma que nascem e morrem mais afrente,
rio adentro.
nas águas barrentas do Tigre somos nus como as árvores que nos acenam:
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Somos tantos e nenhum, todos e ninguém –
qual o rio para quem nunca o tenha visto.
Navegar não é preciso!
Navegamos em canais dos quais não sabemos rota nem destino:
Isso é viver!
Navegamos em águas cuja profundidade não vislumbramos
nem poderíamos saber –
navegar, seguir em frente, continuar...
O ronco dos motores que partem e chegam é um convite para o necessário
movimento,
ainda que nos movermos não garanta chegada –
aonde vamos?
Seria o destino um segredo engolido pelas águas eriçadas a sacolejar histórias?
Seria o amanhã uma continuação intrépida do hoje?
Talvez que não...
Catamarã cruzando o rio,
Navegante joga uma pedra na água:
Haverá como predizer seu movimento?
Isso é vida...
Vida para quem, querida Dandara? Essa pergunta jamais pode ser
esquecida, para que possamos seguir buscando jeitos de viver uma educação
afirmativa, inventiva e livre.
tiago ribeiro
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niterói, 31 de março de 2021.

por que escrevo para uma catadora de sonhos?
Querida Carolina Maria de Jesus, eu também tinha fome quando li seu
Quarto de Despejo pela primeira vez. Era uma fome de esperança e eu era uma
devoradora de palavras. Eu me alimentava de livros, porque era nos livros o lugar
em que eu me sentia mais segura. Livros se tornaram meu refúgio. Eu queria voar
para bem longe.
A primeira vez que eu te li eu tinha 16 anos e morava numa ilha cujo cartão
de visitas era um lugar chamado Boca de Lixo, um imenso lixão às margens da
Baía de Guanabara. Quarto de despejo me ajudou a compreender a triste paisagem
que eu via todos os dias de dentro do meu ônibus a caminho da escola. Eu cresci
vendo essa paisagem, que avançava de forma violenta para o manguezal. Eu
andava de bicicleta por essa estrada de chão. Havia muita poeira nos dias quentes,
e barro vermelho nos dias de chuva. Mas eu apenas passava pela estrada. E no
meu caminho, eu encontrava algumas mulheres e crianças que sobreviviam das
sobras de nós.
Porque com você e seu livro, eu respiro.
Me inspiro.
Eu me levanto.
Com você, Carolina, eu aprendi a transformar a dor em escrita. Ah, a escrita.
Essa feiticeira!
Você me ensinou a gritar. Com palavras. Com poesia.
Porque eu também tinha fome.
Uma fome insaciável de entender a dureza do mundo.
Naquele tempo, eu tinha uma agenda velha que eu fazia de diário. Então,
de certa maneira, eu conseguia entender um pouco a importância da escrita na vida
daquela mulher negra, completamente negligenciada pelo Estado. Eu me
conectava com você porque eu também me sentia invisível, naquela ilha
abandonada e esquecida.
O tempo passou. Me tornei professora e dei aulas em classes de
alfabetização de adultos no CIEP em que eu estudei, lá na ilha em que eu cresci.
Algumas das minhas alunas eram “mulheres da balança”, catadoras, como você...
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Hoje eu sou professora em uma importante universidade pública: a UERJ.
Tenho a oportunidade de ocupar espaços que nos foram negados por muito
tempo. Temos até um coletivo de mulheres negras com seu nome: Carolinas!
Certa vez fui convidada para mediar um evento, foi o X Colóquio
Internacional de Filosofia e Educação... Confesso que aquela experiência foi
uma aventura muito interessante. Sou historiadora, mas não é que eu me encontrei
nesse negócio de filosofar?
Uma das práticas mais interessantes naquele grupo, no qual no início eu me
sentia completamente estranha, era a arte de perguntar. Eu gostei disso. Da
possibilidade de voar e de produzir textos apenas com perguntas... textos
coletivos, textos anônimos, subversivos!
Mas...
Por que te escrevo?
Por que eu me identifico com seu livro?
Por que me identifico com a sua história?
Por que eu me identifico com você?
Por que algumas pessoas são invisíveis?
Por que algumas pessoas não têm direito à comida?
Por que algumas pessoas não tinham e não tem o direito a uma casa de
alvenaria?
Por que vidas negras não importam?
Por que sonhos de crianças que brincam na porta de casa são interrompidos a
tiros?
Por que pessoas negras são o alvo?
Por que pergunto?
Hoje, confinada no meu apartamento, te reencontro na minha estante.
Respiro. Releio Quarto de Despejo. Sua escrita me inspira a pintar um quadro. Hoje
você vive em cores na minha estante.
Com você, Carolina, que eu aprendi a ser, também, uma catadora de
sonhos.

81

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

Imagem: Carolina de Jesus, Quadro pintado por Alexandra Lima da Silva.

Com fome de vida, esperança de vacina
alexandra lima da silva
Ano II da Pandemia de Covid-19
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itapipoca, 14 de abril de 2021.

olá, dona maria,
Resolvi endereçar essa carta à senhora. É um pouco estranho, inclusive,
para mim, escrever uma carta a você, quando facilmente eu posso te falar diversas
coisas pessoalmente, por uma ligação ou por uma mensagem no whatsapp. Posso
perguntar diretamente a você como tem estado, como está se cuidando e o que
tem feito nesses tempos tão difíceis. Mas, sobre isso, a gente já conversa, mesmo
que indiretamente, quase que cotidianamente. Ainda assim, resolvi escrever à
senhora.
Ano passado eu participei de um encontro muito bacana que foi organizado
pelo pessoal do Núcleo de Estudos em Filosofia e Infância (NEFI). Esse evento
foi a décima edição do Colóquio Internacional de Filosofia e Educação. Eu já
havia participado de outras edições. Tenho um carinho especial por esse colóquio
e gosto de estar junto às pessoas que fazem ele existir, que fazem ele ser possível.
É incrível como eles conseguem, com muita disposição, reunir tanta gente
interessante e de tantos lugares diferentes no mesmo espaço-tempo.
No colóquio do ano passado eu participei como mediador de um grupo de
estudos e nesse grupo a gente leu alguns textos que foram escritos por alguns
participantes do evento, mas não sabíamos quem tinha escrito o que. Nos
encontros do grupo de estudos, mesmo que de forma virtual, foi possível
estabelecer conexões com pessoas que pensam e estudam sobre a escola, a
universidade, a educação, sobre o ofício de professor e como a arte e a poesia
podem (ou não) habitar esses espaços.
Nos encontros do grupo de estudos também conseguimos escrever,
desenhar - algo que eu já não fazia há muito tempo -, colorir, rir e conversar sobre
como a escrita, o desenho e as cores se presentificam no contexto educacional.
Esse grupo de estudo também foi particularmente interessante porque nos
conhecemos para além dos nossos títulos acadêmicos. Os títulos são importantes,
obviamente, e é importante que continuemos a pautar a importância dos mesmos,
inclusive, nesse contexto político ambientado por uma conjuntura de ataque global
e constante às universidades, ao professor, às escolas, às instituições educacionais,
aos institutos de pesquisa e ao exercício do pensamento, de uma maneira mais
ampla. Mas falo que foi interessante, inicialmente, nos conhecermos para além dos
títulos, não para negar nossas titulações e os lugares sociais a que pertencemos,
mas para deslocar alguns desses a priori e experimentar um espaço comum, um
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espaço de igualdade no contato com alguns textos, um espaço de separação e
também de proteção que nos permitiu suspender, mesmo que por alguns instantes,
as demandas que somos convocados a responder e as posições que somos
direcionados a tomar por pertencermos a determinados lugares sociais. Mesmo
que esse espaço tenha sido um “espaço virtual”, experimentar o espaço comum e
de igualdade perante os textos ainda foi possível. Foi possível, mesmo com o
impedimento do abraço. Foi possível, mesmo com a fadiga ocular. Foi possível
apesar de tantos apesares... E acho que isso tem muito a ver com a proposta do
colóquio e do NEFI, que é uma aposta no possível, porque sem o possível, a gente
sufoca, parafraseando Deleuze.
Recentemente, passado um tempo após o X Colóquio, me foi sugerido que
eu tentasse escrever algo sobre a experiência de mediação dos grupos. Essa escrita
poderia ser feita no formato de uma carta ou um relato de experiência. E não foi
dado um direcionamento específico sobre o que eu deveria escrever, justamente,
porque a ideia é que isso não fosse tomado como uma obrigação. Tomei, então,
como um exercício, uma tarefa, que teria como finalidade o próprio exercício.
Acho que isso é muito bacana porque faz do colóquio algo que reverbera,
que produz reencontros e novos encontros, tal como agora me encontro diante
da senhora, nesse formato do encontro por meio da carta, e de uma maneira que
nunca havíamos nos encontrado, mesmo convivendo há tanto tempo.
Por isso, acatei a sugestão. Mas, para mim, creio que seria bem mais fácil
escrever um relato de experiência, já que eu havia feito algumas anotações durante
o processo em que eu fui responsável por mediar os encontros do grupo e poderia
retomar algumas dessas anotações para escrever o relato. Seria mais fácil também
porque não sou habituado a escrever cartas. Ainda assim, algo me impulsionou a
tentar escrevê-la. É curioso porque gosto de ler cartas, mas não me lembro quando
escrevi alguma. E é isso que estou tentando fazer agora. Sinceramente, ainda não
sei muito bem o quê e o porquê. Mas sei que se eu fosse escrever a carta, eu iria
escrever para a senhora. E quero escrever não para contar o que aconteceu no
colóquio, embora já tenha falado um pouco, mas quero escrever para dizer,
inclusive, porque elegi a senhora como destinatária dessa carta. Escrevo porque,
de algum modo, lembrando de algumas discussões do grupo de estudo do
colóquio, agora, acabei por me lembrar também da senhora, mesmo que você
nunca tenha estado em uma edição do colóquio ou conheça as pessoas que o
organizam e/ou que geralmente participam dele. Lembro da senhora porque
também tenho que fazer certo esforço para dissociar você da figura de professora.
Por isso, escrevo não à toa. Sinto que, ao escrever para a senhora, também
estou endereçando esta carta a muitas outras Marias, que eu nem conheço e nem
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me conhecem, e a muitos outros professores e professoras que, como muita
insistência, persistência, teimosia e esforço, parecem abrir caminhos e inventar
mundos, neste mundo, mesmo quando esse mesmo mundo parece ruir, sufocar e
sucumbir.
Ao mesmo tempo em que falo tudo isso, também tenho certo receio de
operar por uma romantização do esforço e da persistência e criar uma narrativa
meritocrática com exemplos de professores que conseguiram superar as
dificuldades da precarização laboral envolta ao ofício de professor e à privatização
da educação pública. Tenho esse receio porque acho que devemos estranhar um
pouco essa vinculação tão naturalizada do ofício de professor sempre através do
esforço, da insistência, da persistência, da teimosia, algo que, inclusive, fiz e
continuo fazendo. Tenho receio porque penso que essa vinculação, facilmente,
também permite uma naturalização do sofrimento que pode advir com todo o
esforço e insistência. Não haveria, então, espaço para a leveza e a para fluidez, no
ato desse ofício de professor?
Pergunto isso porque tenho muitas lembranças de ver você comprando
cadernos, lápis e outros materiais escolares, com o seu próprio salário, para os seus
alunos que não tinham condições de ter. Lembro de você, aos finais de semana,
fazer visitas a algumas casas de seus alunos, “seus meninos”, como você falava, a
fim de conversar com as famílias dos alunos e buscar algum tipo de apoio para o
desenvolvimento das atividades escolares. Lembro de você pedindo nossa ajuda
para organizar os cadernos e as atividades que deveriam ser entregues em
determinado prazo. Lembro também que algumas vezes você me levou para a sala
dos seus alunos da educação infantil para ajudar a contar algumas histórias, fazer
a ponta de lápis e organizar a distribuição da merenda escolar. Lembro de você
me pedir para deixar o material no rapaz que manejava o mimeógrafo e pedir para
ele “rodar” 40 cópias. E lembro também de você muita cansada devido a carga
horária extensiva de trabalho. Estranho seria não estar cansada tendo de trabalhar
manhã, tarde e noite e em escolas diferentes, com turmas diferentes e tendo de
dar aulas para alunos de idades diferentes. Pensando bem, acredito até que essas
minhas lembranças, facilmente poderiam habitar a memória de outras pessoas,
pois acho que essa sua história também é coletiva. E, por isso, penso que também
estou escrevendo para outas Marias e/ou para outras professoras, que tem quase
uma simbiose entre a história de vida e a história como professora.
Estou lembrando também, já com uma sensação diferente, e rindo um
pouco, que algumas vezes em que algum colega da minha escolha vinha fazer
trabalho comigo, você também pedia aos meus colegas para que eles ajudassem a
corrigir tarefas e/ou escrever as atividades nos cadernos dos alunos que você trazia
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para casa. Lembro também de você dar sugestões, com os materiais que você
dispunha, para minha feira de ciências ou oficinas que eu tinha que apresentar na
escola. Pensando bem, nossa casa sempre foi muito habitada por elementos da
escola.
Muitas vezes você foi reconhecida como uma professora dedicada por fazer
tudo isso. E, de fato, não há como negar o seu zelo, a sua dedicação e o seu
empenho com esse ofício que parece se confundir com a sua própria vida. Esse
empenho já parecia vir desde quando você teve que lutar, inclusive, pelo direito
de poder estudar e chegar à escola. Mas, ao mesmo tempo, penso que é muito
problemática essa naturalização da imagem do professor que está sempre “na luta”
e que “se doa”, quando o resto do mundo parece sugar a força, a possibilidade do
encontro, a vitalidade e o desejo. É muito chato escutar o discurso de que
“professor é uma profissão muito bonita, mas pouco valorizada”. Já escutei você
dizendo isso, algumas vezes, quase que por um desabafo. Mas o que é esse valor
da educação? É um valor monetário? É um valor humanista cristão? E essa
constatação/denúncia implica a necessidade de que o professor seja valorizado
por quem ou pelo que?
Arriscando-me a fazer uma análise pela senhora, penso que habitar a escola
não foi uma tarefa fácil para você. Não foi fácil habitar como estudante. E talvez
também não tenha sido fácil habitar como professora. E, ainda assim, foi esse
lugar que você lutou para habitar e permanecer. E acho que isso reverberou em
seus filhos. Nós três estamos vinculados com o campo da educação. Da nossa
parte, da parte de quem fala do lugar de filho, penso que isso pode ter um misto
de desejo, de coração, mas também de sina - parafraseando a música do Djavan.
De início, eu até pensei em destinar o que eu iria escrever para “professores
e professoras” deste país, mas achei que isso poderia resultar numa escrita muito
genérica, e que, talvez, eu já saberia muito bem o que dizer, e falaria, como já
sinalizei, da força, da garra e da persistência de professores em meio a um contexto
de ataque à educação e desmantelamento virulento da educação pública. Muito
mais do que uma carta, talvez, isso seria uma nota de indignação com o contexto
político, econômico e social que o país vem vivendo. E, sinceramente, eu não
queria dar o tom de uma militância cansada e esgotada que entregaria mais um
texto, um panfleto, a essa carta. Desse tom, eu também estou cansado e também
não gostaria de receber algo assim. Isso também poderia soar como um desabafo,
que eu queria tanto fugir, mas meio que estou fazendo, agora.
E, ao mesmo tempo, como já mencionei, sinto que, ao endereçar a carta
para a senhora, eu também penso nos professores e professoras deste país, na
força, na garra e na persistência enovelada ao ofício de professor, e nas múltiplas
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histórias e narrativas educacionais que se cruzaram e que podem ser cruzadas com
a sua, com a minha, com as nossas e com as que de quem não possui história e
não pode se utilizar de pronomes pessoais. Mas, ao endereçar para senhora, sinto
que esse tom, cansado e esgotado, que eu daria, inicialmente, parece que se desloca
para um tom de celebração, de afeto, de cuidado, de responsabilidade, de respeito
e de admiração. E é bom experimentar algo para além da raiva, da frustração e da
sensação de impotência diante da situação do país. É bom poder respirar, tomar
um fôlego, rir, e abrir caminhos, mesmo que em instantes.
E quando digo que escrever para a senhora seria também escrever para os
professores e professoras “deste país”, também não quero localizar “este país” a
partir de uma historiografia da educação brasileira, somente, mas uma forma de
pensar o ofício de professor de forma situada e corporificada, e também para
pensar a educação pública não por uma utopia que coloca a igualdade como fim
último, mas a igualdade como ato, como em exercício, como gesto, gestos e
posturas já assumidas por você.
Desse modo, penso que é possível suspender também a pressa para a
chegada de “um dia”, “um momento”, em que poderemos falar de um amplo
avanço da democratização do acesso à educação e de um maior reconhecimento
e valorização do ofício de professor. Eu também espero que esse dia chegue. Na
verdade, acredito que tenho que acreditar que ele chegará. Mas essa fé e essa
esperança não podem ser substantivos, elas devem ser pensadas como verbo, tal
como fez Paulo Freire. E, nesse indicativo da ação, que também pode ser uma
pausa diante do imperativo da produtividade, também lembro dos momentos em
que você contava tantas histórias engraçadas sobre seus alunos, sobre a escola,
sobre o trabalho. Lembro de ver você muito feliz por ver pequenas felicidades em
seus alunos. Também já vi você alegre porque um aluno conseguiu escrever o
nome. E lembro também de ver você reencontrar seus alunos, já adultos e ver
neles um sentimento enorme de gratidão diante de você. E aí penso que aquele
esforço, o seu zelo e a sua dedicação, não, necessariamente, estão convertidos em
sofrimento. Penso que você também inventou os seus possíveis, nesse ofício.
Inventou os possíveis, no que foi possível.
Nesse momento em que olho para a sua história, e penso que você, talvez,
esteja olhando para sua história com uma apreciação maior para o passado do que
para o futuro, acredito que você não olha para esse passado com uma nostalgia
paralisante que lamenta a inexistência de um futuro que não veio, mas o olha com
um sentimento de gratidão ao que semeou, mesmo com muitos frutos não
colhidos.
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E, ao perceber isso, vejo que aqueles meus receios iniciais sobre o que
escrever se aquietam. Sossego um pouco e porque começo a contemplar, e não
conceituar, o ofício de professor, o seu ofício. Afinal, acho que isso diz sobre a
atitude do professor, que, muito mais do que facilitar aprendizagens, lança atenção
para o que merece atenção e faz contemplar o que merece ser contemplado. E
essa sua história, que, de algum modo, também é a história do seu ofício, merece
atenção.
Mesmo não tendo sido seu aluno, você também me ensinou a olhar para
isso. E, com esse gesto, quero te agradecer.
Um grande abraço,
paulo henrique.13

13

Paulo Henrique Albuquerque
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rio de janeiro, 13 de abril, outono de 2021.

carta para aberta para professora neray
Pode uma aluna de escola pública falar? Quero iniciar esta carta contando
uma história de infância, trata-se de uma narrativa contada por uma menina de dez
anos de idade, aluna da escola pública e uma mulher estudante de filosofia da
universidade pública, juntas, queremos falar nessa carta sobre como nossas
memórias e experiências na/com a escola e a universidade podem escrever uma
carta para uma professora da escola pública. Em 1997, na periferia do Rio de
Janeiro, zona oeste, bairro de Padre Miguel, Favela das Almas (a comunidade tem
esse nome pois está localizada atrás de um cemitério), quando estava trocando de
escola e ingressando para o ensino fundamental II (naquela época iria para a quinta
série), reparei que uma preocupação pairava em torno da rotina lá de casa durante
as férias. “Em que escola ela vai estudar?”, ouvia minha mãe questionar com meu
pai. Ela estava muito preocupada em me matricular na escola que era indicada para
eu estudar, pois a escola era dentro de uma outra comunidade, sendo essa muito
próxima da boca-de-fumo. Meus pais eram pequenos comerciantes da
comunidade e conheciam muitas pessoas, uma delas indicou uma escola pública
muito conhecida e de referência em Realengo, bairro vizinho ao nosso. Naquela
época era comum (na periferia pelo menos) que os pais dormissem na fila das
melhores escolas públicas para conseguir matricular seus filhos, e lá foi a minha
mãe para a tal da fila da escola ainda de madrugada tentar uma vaga para me
matricular. Voltou triste e sem sucesso, a prioridade das vagas eram para crianças
que morassem mais próximas da escola, chegou em casa com a voz embaraçada e
disse para mim que tudo daria certo, que tínhamos que aguardar os
acontecimentos. Eu seguia minhas férias escolares brincando no quintal com
minha irmã, esse assunto de matrícula e escola nova só era uma preocupação para
mim quando eu sentia as tensões e medos que causavam nas conversas lá de casa
à noite na hora da janta. Lembro-me que depois de mais uma ida da minha mãe
para fila de outra escola indicada e de uma promessa mal sucedida de um amigo
que dizia ter conhecimento para conseguir ajudar meus pais nessa matrícula tão
desejada, acabei indo estudar onde desde o início estava indicada para ser
matriculada e que meus pais temiam - na Escola Municipal José Maria Bello localizada na Favela do 77, onde a violência direta da polícia e do tráfico era mais
presente no cotidiano da comunidade.
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Lá em casa ficamos todos apreensivos com essa mudança na nossa rotina,
além de ser uma experiência nova e importante, a troca de uma escola e a passagem
para um novo segmento de ensino sempre traz muitas expectativas e curiosidades.
Mas, principalmente mamãe, não se conformava em ter que me deixar ir para uma
escola tão perto dos movimentos do tráfico de drogas e visitas da polícia militar.
Recebi dos meus pais diversas recomendações, ordens de comportamento e até
algumas ameaças: não levante seu short (para ele não ficar curto ou marcar meu
corpo), nunca tire a blusa da escola para nada (para sempre ser identificada como
estudante), não encare estranhos nos olhos, não converse com estranhos, não ande
nas ruas que você não conhece, se ouvir barulho de tiro se jogue no chão
imediatamente e onde estiver, mesmo que seja no meio da rua, não aceite doces
ou bebidas de estranhos, e se eu souber que você matou aula para ficar na pracinha
vai apanhar muito quando chegar em casa. Eram muitos “nãos”, que mesmo tão
pequena com dez anos de idade, já os entendia como uma forma de cuidado e zelo
pela minha vida.
Certa vez chegando na escola, vi o corpo de um jovem morto na madrugada
daquele dia na calçada da escola com uma viatura da polícia militar ao lado, eu tive
vontade de voltar para casa, mas entrei na escola, e ouvia das pessoas a informação
de que o jovem morto tinha sido aluno do colégio e que saiu da escola no ano
passado para cursar o ensino médio, então, senti muito medo. Fiquei imaginando
quantos amigos poderiam “ser os próximos”, ou até mesmo eu. Lembro que eu
queria ter conversado sobre isso na escola com meus colegas e professores, sobre
o que eu sentia, compartilhar meu medo, falar o que eu pensava sobre a escola,
meu bairro, as favelas vizinhas e como eu achava que a minha vida seria toda
construída em torno daquele cotidiano, sem nem imaginar outras possibilidades
de viver, sem imaginar que outras formas de existir eram possíveis. “Não se fala
mais nisso” e “chega de perguntas fora do conteúdo das aulas”, “parem de fofocar
o que aconteceu”, “isso não é problema de vocês”, foram as frases que mais ouvi
dos adultos naquela semana. Depois dessa vez, outros três assassinatos como este
aconteceram durante os quatro anos em que estive nessa escola e as reações
sempre eram as mesmas, até se tornar normal não falar mais sobre o assunto, até
que consequentemente ver alguém morto na calçada não causasse tanto espanto.
E, mesmo diante dos riscos, foi na José Maria Bello que tive os momentos mais
marcantes da minha vida escolar, entre aspectos positivos e outros nem tanto,
briguei, brinquei, comi merenda e fiz lindas amizades que carrego até hoje... mas,
quando relembro as experiências nessa escola, fico me perguntando se eu não
inventei tudo isso da minha cabeça, pois parece um filme de ficção. Talvez eu
tenha inventado formas de ver beleza e diversão naquele espaço com apenas uma
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árvore, muitas grades e uma quadra descoberta, onde eu pulava elástico, jogava
queimado e fazíamos “guerrinha com cascas de laranjas” na hora do recreio. A
dúvida sobre essa realidade vai embora quando, mesmo em dias atuais, ao ouvir
os estudantes das escolas públicas de periferia, encontro muitas aproximações com
as coisas que conto aqui. Nenhuma normalidade nos isenta de sentir medo, mas a
gente vai se acostumando, vai esquecendo de questionar e vai achando que as
coisas no mundo simplesmente são como são, e, assim, aprendemos que o silêncio
é refúgio e não um abrigo. Por isso gosto de pensar com a Djamila Ribeiro (2019),
sobre lugar de fala, pois o refúgio que o silêncio proporciona constrói um conjunto
de realidades implícitas que a normatização hegemônica (pg. 59) propõe e nos faz
pensar que alunos da escola pública, assim como pessoas que moram na periferia,
não têm nada a dizer.
Mas quando a gente encontra lugar para falar o que nunca pode ser dito ou
quiseram ouvir, a gente fala, mesmo que seja na escrita. O que a escola não me
deixou conversar e compartilhar com os colegas lá em 1997, hoje eu compartilho
aqui, para gente poder pensar na potência de expressar nossas vivências, relacionálas com as diversas realidades e poder compreender outros modos de vida.
Quando praticamos uma escuta atenciosa e afirmamos que todos os lugares de
fala precisam ser visibilizados, nem sempre vamos ouvir coisas confortáveis; assim
como a filosofia e as perguntas constituem um certo lugar de desconforto para o
pensamento, quando estamos diante da diferença nas diferentes narrativas, é
provável que vamos ouvir, ler e observar uma realidade tão diferente e impensável,
que ao mesmo tempo pode se tornar absurdamente potente para pensarmos
juntos; contudo, precisamos nos perguntar: queremos ouvir o outro?
Para tentar “acalmar” o desconforto causado pelo ocorrido, a professora de
geografia propôs uma atividade para pensarmos nosso território, nossas ruas e
como era a rotina de cada pedacinho do bairro. A proposta era que escrevêssemos
uma carta ao nosso melhor amigo (da escola) contando as coisas que gostava de
fazer fora da escola. Hoje percebo que talvez com essa atividade a professora
quisesse dizer que nesta carta a gente podia questionar e dizer o que quisesse, pois
a escrita acolheria tudo aquilo que queríamos conversar com um amigo. Esta
atividade aconteceu no primeiro ano que eu estava na escola, e ainda não tinha
nenhum “melhor amigo” para escrever, apesar de sempre participar das
brincadeiras em grupo, foi difícil fazer amigos com tantas restrições da minha mãe,
mas senti vontade de escrever para a minha primeira professora de português,
Neray, e esta carta é escrita para ela, uma mulher de cabelo curto que usava óculos,
tinha uma voz doce e quando se zangava ficávamos tão constrangidos com seu
olhar de reprovação que nem precisava gritar com a turma; aliás, o fato de ser a
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única professora que não gritava com os alunos me marcou bastante. Nessa carta
que lhe escrevi em 1997, eu me lembro bem que confessei dificuldade em fazer
amigos, e que, certamente, eu não receberia nenhuma carta pois
consequentemente eu não era a melhor amiga de ninguém, apesar de brincar
bastante com duas meninas da minha sala, Luiza e Denise, que citei na carta;
depois, descrevi minha rotina em casa com minha irmã mais novas e nossos
animais de estimação, entre eles galinhas, patos, coelhos e tartarugas, tínhamos um
quintal bem grande de terra, com algumas árvores frutíferas, plantas e ainda um
cachorro. Então, fico pensando em quanta amorosidade e confiança eu senti pela
professora Neray, quantas coisas bonitas ela me apresentou dentro de todo caos
que pode ser uma escola pública de periferia, pois naquele momento ela era a
minha melhor amiga, eu queria compartilhar uma parte da minha vida com ela,
como faço agora.
Nesta carta aberta para uma professora de escola pública, quero recuperar
minhas memórias e compartilhá-las em narrativas que, vinte e três anos depois,
atravessam a experiência de ter participado do X Colóquio Internacional de
Filosofia e Educação – que aconteceu do dia 5 ao dia 9 de outubro de 2020 –, um
evento online, organizado pelo Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias na
UERJ, no qual encontro lugar para minhas falas desde que ingressei na
universidade pública no curso de filosofia através das políticas afirmativas de cotas
em 2014. E mesmo diante de tempos assustadores que enfrentamos com a
pandemia da Covid-19, que intensificou e denunciou tantos descasos do poder
público principalmente com a população periférica, esse encontro no CIFE me
faz pensar que escutar alunos e professores narrando suas vivências é também
encontrar um lugar de acolhimento para falar e expressar de maneira íntima,
reflexiva, amigável e não apenas acadêmica, mas nem por isso menos potente, a
coragem de pensar que nossas narrativas e escritas podem se constituir, por nós
mesmos e pelo outro, em múltiplas filosofias para pensar a educação.
Recebi, em 1998, um ano depois, a resposta da professora Neray, naquele
ano já não tinha mais aula com ela, na carta ela explica o motivo do atraso na
resposta, mas aproveito aqui para contar que não fiquei zangada, na verdade eu
pensava que uma professora como a senhora estaria muito ocupada para escrever
uma carta para uma aluna, confesso que na realidade fiquei muito contente quando
recebi a carta e a guardo carta comigo até hoje. São três páginas cuidadosamente
manuscritas num papel fino, caneta azul e com uma letra bem bonita, conta que
me considera uma amiga, diz que me escreve “de coração para coração”, conta das
dificuldades da profissão, mas que se sente feliz e recompensada por fazer parte
da memória e da escrita de alguém que tenha estudado com ela. Ela não diz na
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carta que eu fui “sua aluna”, mas que sou alguém que estudou com ela. Lembro
que andei com essa carta dentro da mochila por muitos dias e relia toda vez que
estava triste com algo que acontecia na escola. Não tenho ideia de onde a
professora esteja nesse momento, mas acredito que estava presente no colóquio
quando, através da sua carta, eu pude pensar lá em 1998 e também aqui, em 2021,
que estudar juntos, entre tantas outras coisas, pode nos proporcionar grandes
amizades, não digo daquelas amizades que frequentam nossa casa, que estão
compartilhando momentos de lazer, ou a quem recorremos na urgência, mas dos
amigos que compartilham um lugar em comum quando se escutam e trocam
intimidades nos saberes, que, independente da formação e currículo de cada um,
se compreendem nas suas diferenças, falas, escritas e pensamentos.
Naquela época, escrever uma carta para professora e receber sua carta fez
muita diferença na minha maneira de olhar a escola e me encorajou a escrever.
Depois disso eu comecei a escrever em um diário que deixava propositalmente
aberto para que as pessoas pudessem saber o que eu estava pensando, mas não
dizia; deixava esse diário aberto na minha casa, e na mesa da escola durante o
intervalo, ficava imaginando as pessoas lendo e se surpreendendo com as coisas
que eu escrevia, eram confissões, reclamações e desejos, uma tentativa de resposta
ao silêncio, e quem sabe algum dia alguém conta em uma carta que leu o meu
diário aberto... Então, penso que participar de um evento como o CIFE nos dias
atuais é também uma resposta às figuras de autoridade que silenciam infâncias,
filosofias e narrativas, pois, para além de ser considerado um encontro de ideias,
reconhecemos esse momento em si como um objeto de estudo, reflexão e criação
de conceitos. Falar de si, quando se trata de alguns grupos sociais, e aqui penso
em especial sobre os alunos e alunas de escola pública, não é considerado pelas
estruturas de poder (em especial a universidade) como algo suficientemente
validado para ser pensado no âmbito filosófico e científico. Logo, as falas e escritas
tanto na escola pública como no colóquio, assumem um caráter dispositivo de
tornar público as narrativas de experiências que revelam a desigualdade e a
opressão sofrida por alguns grupos sociais estereotipados e considerados como
marginais, bell hooks em Erguer a Voz, 2019, pg. 10, nos mostra que as narrativas no
feminismo negro configuram-se também num processo de “autorrecuperação”,
que consiste em “juntar os pedaços”, para, assim, ter uma consciência do lugar
político e social de cada indivíduo. A autora nos faz pensar na necessidade da
desconstrução dos regimes de verdade que são constituídos a partir daqueles que
“podem” falar e que são ouvidos. Quem pode falar e ser ouvido na escola pública?
Quem são os que podem falar e escrever para um avento acadêmico internacional?
A desconstrução desses regimes não é apenas um ato de resistência como
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comumente pensamos, mas, a partir deles, temos a quebra de poderes constituídos
nas relações entre fala e escrita, principalmente por se tratar da universidade, este
lugar simbólico de construção dos saberes, e que ao longo da sua história tem
reforçado estruturas epistemológicas hegemônicas. Vamos deixar nossos diários
abertos pelos corredores da universidade? Vamos escrever cartas para não
silenciar? Vamos estudar juntos? Acredito que esse é o convite que o Colóquio me
faz, junto à professora Neray.
Nenhuma normalidade nos deixa isentos de sentir medo como afirmei
anteriormente, a precariedade e a violência configuram um projeto político de
silenciamento assegurado pelas instituições e que geram mais medo, mas os gestos
de amizade das experiências de estudar com alguém e/com tantas outras Nerays
nos encoraja a pensar que outras filosofias são possíveis de serem pensadas; o
medo que sentimos não pode ser silenciado e que a escola e a universidade sejam
lugares para falar e escrever sobre os lugares identitários, políticos e filosóficos
que nos constituem para um exercício quem sabe emancipatório de se sentir livre
e potente para pensar uma vida outra.
Beijos e abraços de quem estudou com a senhora.
priscila liz belmont
referências
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a mis queridxs compañerxs de andares…
Es difícil escribir sin ustedes, aunque están acá, en esto que
tengo…quiero...deseo escribir. Esta vez serán mis palabras, aunque disfrutaría más
que estuviéramos mixturando, otra vez, nuestros decires para que esta escrita sea
de todxs, para todxs, entre todxs.
Fuimos retazos de cuerpos, cuadrículas en pantallas para, sin darnos cuenta,
convertirnos en ronda. Como si los bordes virtuales se esfumasen y sólo bastara
estirar un brazo para tocarnos. Atravesamiento.
Fuimos miradas, vibraciones, pequeños gestos.
Fuimos tímidxs y osadxs.
Fuimos comienzo, cada día, a cada rato.
Fuimos silencios. Fuimos estudio. Fuimos lecturas compartidas. Fuimos
escuela, hicimos escuela de nuestro espacio mediado por pantallas.
Fuimos preguntas y nos preguntamos. Fuimos incertezas, desconciertos,
desacuerdos.
Fuimos palabras sueltas, tonalidades, texturas, para convertirnos en
polifonía y collage.
Fuimos barro que sólo fue tomando forma al colarse en nuestras manos
Fuimos sorprendidxs por preguntas de otrxs, extranjeras y las hicimos
nuestras tratando de hablar su lengua.
Fuimos habitadxs por la presencia de otrxs, incluso en ausencia de los
cuerpos. Nos convertimos en cuencos, caricias, ternuras.
Fuimos extrañxs y nos extrañamos.
Fuimos instantes.
Fuimos camino que se fue haciendo, sin claridad, sin destino. Sólo andando.
Fuimos pequeñas hilachas de mundos diversos, para convertirnos en trama,
en red, en tejido.
Fuimos Elbinha y su alegría. Su irreverencia se nos hizo propia, se nos coló
en los cuerpos, en las palabras, en el texto; nos sacudió, nos conmovió: no fuimos
lxs mismxs cuando supimos de ella.
Fuimos siendo para ser…entonces. Para estar siendo en los andares, en los
tiempos. Fuimos para convertirnos en otra cosa, en un nos-otrxs con lxs otrxs. En
un nosotrxs.
Fuimos texto y en eso estuvo la maravilla. Quizás no aquello que escribimos
sino en poder hacerlo.
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Quien escribe, teje.
Texto proviene del latín, “textum” que significa tejido.
Con hilos de palabras vamos diciendo,
con hilos de tiempo vamos viviendo.
Los textos son como nosotros: tejidos que andan.
Eduardo Galeano
alejandra sokolowicz
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olá, grupo!
Após a intensa experiência de disponibilidade ao pensamento e à conversa
entre nós, convertida em instigante partilha filosófica de modos de interrogar e
pensar em uma sala de conversa virtual, escrevo movida pelo interesse em
reinventar a memória dos três encontros por nós vividos no X Colóquio
Internacional de Filosofia e Educação. Talvez, a lembrança do que efetivamente
ocorreu em nosso processo coletivo de leitura e de escrita, a partir da interrogação
pelo que pode uma educação filosófica, só possa ser reencontrada no devaneio.
Nesse movimento entre devaneio e pensamento, encontro um passado que
dinamiza minha memória pela possibilidade de poetizá-lo, ou seja, reinventá-lo na
escrita desta carta. Uma escrita na qual vivo a estranha síntese entre uma saudade
e uma admiração pelo inusitado do encontro e da escrita colaborativa nele ensaiada
em torno da interrogação A profundidade pode se expor?
Viver a experiência de mediar a leitura dos textos do grupo, a conversa por
ela desencadeada nos encontros e por ela chegar na interrogação filosófica da ideia
de profundidade da superfície, foi para mim uma oportunidade de parar e pensar
meu percurso existencial de professora. A memória de infância de um dos
participantes, que a todos arrebatou pelo modo como foi narrada e pelo modo
como produziu sentido à poética de Manoel de Barros, destacada anteriormente
ao ser vocalizada por outro participante, foi para mim uma oportunidade de pensar
o sentido da inutilidade poética da ação de pensar, conversar e educar como
produção poética de sentidos na temporalidade do encontro.
Como foi mesmo que chegamos à ciriguela, ou ceriguela, siriguela ou
seriguela? O que na imagem da árvore e da pequena fruta amarela ou avermelhada
do nordeste do Brasil nos conduziu a tão fortes vínculos de sensações e sentidos
no grupo? O que fez uma árvore ou fruta que nunca vi, muito menos tive
oportunidade de tocar e saborear, e talvez nunca também para mais de um
participante do grupo, me – e nos – encantar e envolver tanto em uma conversa e
uma escrita colaborativa em torno da profundidade que pode ocorrer na
superfície? Como imagens de uma outra infância narrada orientaram instigantes
discussões e interrogações educacionais no grupo, as quais nos aproximaram
como se fôssemos um grupo familiar? Seria pela intervenção do tom poético do
amigo lá de Açores? Seria pela presença e contribuição singular de cada um e cada
uma no grupo? Não importam as possíveis respostas. Importa é que nos afetou,
nos mobilizou, nos entusiasmou. Poetizou nossos encontros e conversas. Nos
poetizou. Nos alterou em nosso ordinário cotidiano. Nos mostrou a potência do
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pensamento disponível a pensar. Mas, antes, nos mostrou e reafirmou para o
grupo a potência de estar disponível a entrar na conversa. A experiência de escrita
coletiva ou colaborativa foi algo que, entre nós, na intimidade dos encontros,
podemos designar de jogar-se no non sense de uma intencionalidade intelectual de
provocar a infância que em nós flui lúdica e atemporal. Uma escrita
intencionalmente esquizo, um desejo de escrever o que nos re-uniu – a ressonância
de uma infância tão singular quanto comum. Uma disponibilidade à escrita da
experiência de sermos coletivamente desafiados/as a pensar algo que não
sabíamos poder sentir e pensar. O interesse foi enfrentarmos o desafio dessa
escrita de nós. Nossas possibilidades imprevisíveis de pensamento, naquele
momento. Possibilidade afirmativa de resistência de um coletivo “miúdo”. Em
síntese, esperança e gratidão coletiva pela experiência singular de interrogar e
pensar com outros/as.
A experiência de pensar e conversar com pessoas tão desconhecidas quanto
distintas em suas formações e ações no mundo, a partir de interrogações que não
têm respostas passíveis de serem previstas, pois exigem viver a experiência
educativa do encontro, nestes três dias do Colóquio, me fez interrogar o tempo e
a temporalidade, a força das palavras e das narrativas, a potência da alegria que é
partilhar uma experiência de pensamento com outros como pluralidade que
alimenta e expande nossa singularidade. Me fez considerar que a educação só pode
ocorrer na conversação, ou seja, na disponibilidade ao tempo da escuta do
outro/a. Mas antes me fez compreender o risco existencial que é interrogar, pensar
e educar. Agradeço a cada um e cada uma do grupo da sala de conversa e do X
Colóquio a experiência poética da leitura e da escrita colaborativa. Reafirmou, para
mim, a educação como poética e conversação filosófica. Ou seja, reafirmou o valor
educacional do risco filosófico de pensar.
sandra richter
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querida fátima:
¿Puede uno pensar con profundidad en la pandemia? El hecho es que nos
hemos concentrado en pensar la pandemia y sus efectos, aunque el primer día
hablamos mucho de la filosofía y las infancias, el día de hoy (que es el segundo de
tres días de trabajo en grupos) hubo mucha catarsis (sí yo creo que es un buen
término) sobre la experiencia de ser docentes y alumnxs durante esta pandemia,
pero eran inquietudes muy profundas sobre el tema que me interpelaron y que se
han anidado en mí.
¿Se puede hacer escuela en pandemia?, ¿tú qué crees querida? Yo no estoy
seguro, tengo la sensación últimamente de no poder pensar como ‘antes’, siento
que no veo con claridad, que no puedo aprender; pero al estar ‘aquí’ escuchando
y hablando, me da la sensación de tener muchas ideas revoloteando, me siento
conectado con estas personas tan bellas, como que estamos presentes, como que
construimos un espacio común, como que no estamos simulando, como que
compartimos experiencias similares, aunque seamos de distintas partes.
¿Qué se necesita, entonces, para hacer escuela durante la pandemia? Uno
pensaría que, para hacer escuela en general, es condición necesaria estar presentes
en algún lugar, pero aquí me doy cuenta que estar presente implica esfuerzo,
disposición y apertura. Estar presente es no simular, no dejarse llevar por la
rapidez, estar presente no es un existenciario pues. Pero además de practicar
ciertas formas de la presencia. ¿qué más necesitamos para hacer escuela?
No creo que sea gratuito haber conversado sobre el tema de la libertad y la
privacidad ahora que la insistencia por dar clases y no parar las actividades, aun
estando en casa, es el imperativo. Pues, a propósito de lo que implica hacer escuela,
la libertad está en profunda relación y cobra importancia vital, aunque no sé si
como condición o como finalidad, puede ser que en ambas. Por eso, y frente a la
insistencia que irrumpe nuestra privacidad y la encierra en un recuadro, persistir
en hacer escuela es una apuesta por la libertad con todas las contradicciones que
eso pueda implicar.
En estos días de coloquio me vienen muchas sensaciones pasadas que me
conectan y recuerdan esas primeras experiencias conscientes de pensar con
profundidad, con el cuerpo, y es interesante ahora que el cuerpo está como
fragmentado, y es que de pronto me siento platicando contigo en casa de Tan, en
el museo, en la universidad, en cualquier lugar, platicando y pensando, haciendo
muchas preguntas y tomando todo como una excusa para sentirnos pensando
juntxs, aprovechando las pausas, disfrutando los silencios. Todo eso me genera
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una idea: el pensamiento acontece cuando se interrumpe el ritmo de vida, el
tiempo cronológico, y eso no implicaría un lugar fijo, una geografía, sino un
espacio, ósea un lugar construido ¿colectivamente (y es que pensar con otrxs es
una bella manera de pensar)? por eso creo que estamos construyendo un espacio
educativo, estamos haciendo escuela, una escuela provocadora de
cuestionamientos.
Ojalá estuvieras acá Faty, me gustaría mucho vivir esta experiencia contigo
y pensar juntxs, pensar con todo el cuerpo, a pe(n)sar de la ausencia del cuerpo. Y
es que ¿qué tipo de escuela construimos cuando nos olvidamos del cuerpo?
Te mando abrazos fuertes y estas preguntas, te quiero amiga.
omar escutia girón
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valle de chalco solidaridad, estado de méxico, octubre de 2020.

querida lau:
Sabes, acabo de vivir una aventura inigualable. La vida afortunadamente me
dio la oportunidad de que a pesar de estos tiempos difíciles participar en un
Congreso en Rio de Janeiro. Viajé, de una forma otra, y conocí a gente maravillosa
de muchos lugares del mundo que tiene muchas preguntas e inquietudes como tú
y yo.
A pesar de la contingencia, este evento aconteció. No sé si como se tenía
planeado. Tendríamos que preguntarle a los organizadores. Pero si sé, que fue una
oportunidad para reinventar este espacio. La consigna del congreso “un evento
donde el pensar sea más importante que el informar, donde la escucha sea más
importante que la performance.”
Unos días antes me llegó un correo de mi queridísimo Walter Kohan, en el
que me invitaba a participar como una especie de “moderadora”, con gusto acepté
e invité a mis amigos Omar y Fernanda a quienes quiero mucho. Nos conectamos
a una reunión y además de la calurosa bienvenida, me sentí muy conectada con
todos. El entusiasmo no nos dejó. Una de las cosas que más me inquietaba es que
la mayoría hablaba portugués. Mi oído se esforzó mucho para captar la mayor
información posible y entenderla.
Cada grupo de estudio fue formado en honor a un fallecido por el Covid.
Creo que fue un bonito homenaje. Estos tiempos a todos nos han atravesado de
diversas formas, y sin duda este simple pero significativo homenaje nos significó
más la razón por la que debíamos continuar.
También fue una forma de reencontrarme con mi amiga querida Malena
Bertoldi y Mauro de Marzo, docente con quien tuve el placer de compartir grupo
cuando tuve la oportunidad de estar en La Plata. Los acuerdos se tomaron en ese
momento. Y no sabía en realidad qué esperar pues era mi primer congreso virtual.
Además, con un formato que si bien puede decirse es académico se mantuvo muy
distante de las formalidades que implican estos. Como las presentaciones con
grados, las ponencias, los autores que los respaldan, entre otros.
Llegó el primer día de coloquio. Y no sabes la locura que fue esto. A mí me
tocó en el horario matutino. Horario de México eran las 6:30 de la mañana. Por lo
que me levantaba a las cinco de la mañana para alistarme. Todo comenzó
fenomenal. Aunque tuvimos unos problemitas técnicos para conectarnos se
solucionó muy pronto.
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Ese primer día teníamos que generar dos preguntas a partir de la lectura de
los textos que habíamos enviado previamente. Era un poco inevitable querer saber
qué texto era de quién. Pero nos aguantamos un poco hasta el siguiente día.
Durante una hora trabajamos silenciosamente. Muchas preguntas se nos ocurrían.
Pero era difícil cuáles eran las que más nos gustaban. Al final te confieso hicimos
un poco de trampa porque enlazamos varias de ellas. La primera quedó así: “¿Es
posible construir nuevos vínculos con la naturaleza, con las escuelas, las familias,
la formación docente, la lectura, la escritura y con la filosofía? ¿por qué si? y ¿por
qué no? ¿cómo? ¿De qué tipo?”; y la segunda quedó así: “¿Es posible pensar
colectivamente nuestra realidad en toda coyuntura, la realidad se interpreta o se
transforma?”.
Al otro día amanecí sin luz, pues los frentes fríos no ayudaban a mantener
estable la luz. Me pude incorporar una hora después a la reunión.
Afortunadamente Maximiliano, se escribió con Fabiana e hicieron un grupo de
Whatsapp en el que comenzaron a trabajar. Discutían fervientemente cada una de
las preguntas. Una vez que pude recuperar mi electricidad me incorporé y nos
conectamos por videollamada. El dialogo fluyó. Teníamos que discutir las
preguntas de otros equipos y ver la distancia y la cercanía que tenían estas con las
nuestras. Intentábamos también pensar en qué ideas fueron las que les hicieron
pensar en esas preguntas.
El ejercicio, además nos hizo preguntarnos por quiénes éramos los que
estábamos en esa sala virtual. Nos presentamos, a pesar de que la indicación
prefería no. Nosotros preferimos no seguir el protocolo. Hablamos mucho
también de este confinamiento que nos posibilitó asistir, aunque sea de esta forma.
El saber un poco del otro y saber que a pesar de la distancia estaba ahí nos hizo
sentir cercanos. Las palabras que utilizábamos eran muy pensadas. El segundo día
nos dio mucho material para comenzar a pensar lo que queríamos hacer con todo
lo que íbamos aportando. Le hicimos tantas preguntas a las preguntas que
teníamos que el texto de ese día bien podría publicarse por si un día estamos
aburridos y queremos pensar sobre la naturaleza, la escuela… la vida.
Al tercer día teníamos que elaborar un texto. Créeme que no nos resultó tan
fácil decidir qué forma nos gustaría más, ya que todas las ideas expuestas eran
geniales. La indicación era que fuera un texto breve que iniciara y terminara con
una pregunta. Una vez que decidimos el título acordamos que íbamos a hacer un
tejido.
El título es: “¿Es este nuestro tiempo para ser artífices de una escuela otra?”
Y lo que decidimos fue hacer un texto de preguntas. No nos conformamos con
que el título, el inicio y el final fueran preguntas. Nos resultó más fácil porque
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sentimos que además esto nos daba más identidad como grupo pues fue nuestra
forma de trabajar cada día. Nada más para darte una probadita. La pregunta con
la que iniciamos fue: “¿Hay algo que hace del tiempo que sea nuestro?”. Y
terminamos con “¿Qué fuerza representa el tejido?” Seguro que te dejé picada y
vas a querer saber más.
Estos tres días fueron de arduo trabajo. De trabajo de verdad colaborativo.
La producción se vió enriquecida por la visión de tres argentinos (Florencia,
Maximiliano y Mauro), una brasileña (Teresa), una tocaya colombiana (Estefania)
y tu servidora mexicana. Ojalá hubieras estado con nosotros, seguro que tu ingenio
nos hacía cuestionar cada una de las palabras utilizadas. Ojalá encontráramos más
espacios como este. Vivir un congreso que estuvo lleno de solidaridad, paciencia,
amor, entusiasmo, empatía, es una experiencia que nos revitaliza y nos da la
oportunidad de pensar una escuela otra, y una academia otra.
Con mucho cariño, te mando muchos apapachos.
Tu amiga “La Gloria”
stephanie itzel lozano bravo.
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qualquer tempo.
(carta escrita com caneta no respaldo de um
trem no limbo... dando a língua pra quem
quiser pegar...)
Viajar.
Para contar a experiência de três dias conversando entre argentinos e
brasileiros num colóquio de filosofia no limbo virtual – que apostou fortemente
no encontro e no acontecimental para seu próprio forjar alguma coisa entre nós – sem
dúvida relataria uma experiência de viagem.
Uma carta.
Cartas viajam.
Cartas conectam.
Cartas de perdem.
Cartas chegam.
Talvez pela saudade da estrada.
Talvez pela intempestiva passagem dos três dias.
Talvez pelo “andarilhar” que se levanta como ethos para “tocar” o presente.
Talvez pelo intenso diário de viagem co-criado no zap dos “mediadores”.
Talvez pela experiência entre-línguas que debate em si a própria
impertinência do que se chama de comunicação, e defende para si a própria
fragilidade conquistada do que chamamos de encontro.
Viajar.
Mediar.
Conversar.
Dar a língua para que ela possa produzir seus problemas.
Viajar.
Escrever – com outros – passando e perguntando:
em qué língua geramos as perguntas que perguntamos?
otres
otrxs
outros
outros e outras
qualquer
cualquiera
...
...
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...
é possível atender a demanda do outro afirmando a diferença
radical e produzir alguma coisa em comúm?
Viajar.
Após seis meses dessa viajem retomo os apontamentos, as anotações à
margem da estrada, os mapas, os desenhos, os nomes, as cidades, os climas, as
comidas, os fusos horários, os sotaques, os desejos, os interesses... o que deixei de
ver? O que não me interessou? O que desejava? O que ainda mereceria ser
relatado? Me encontro “andarilhando” pelas próprias anotações que não são
propriamente um registro forçado a modo de relatório, mas, muito mais, um
rascunho e um alinhavar letras que me ajudarão a sentir, quando, algum tempo
depois, necessite sentir novamente.
Como hoje.
Sentir novamente a viagem-experiência de mediar e relatar os efeitos...
Viajar.
Os corpos juntos se perguntam. Se perguntam se a pergunta sempre
termina com uma “?”.
Se perguntam se a pergunta se abre sem esperar ser rapidamente sossegada
e amaciada... se perguntam se a pergunta é sempre uma viajante, uma deslocada,
uma suspeita, uma atravessadora, uma travessia... se perguntam na pergunta e eu
escrevo sem tinta um gesto alargado e sem forma que se relata naquele encontro.
Viajo, volto às anotações sem tinta como aquelas feitas em canetas de
infância –chamadas “fibras” – que precisavam ser repassadas por outra caneta para
revelar a tinta invisível.
Volto às anotações, sinto e escrevo essa carta.
¿cómo escribir un texto que recupere las palabras sueltas,
los tonos,
la entrelengua,
el cuerpo extenso,
las anotaciones hechas durante la entreda en la conversación?
Viajar.
Anotar.
Sentir.
Escrever.

105

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

Gestos de um colóquio de filosofia que se inventou-inventa no limbo para
que possamos nos encontrar, num tempo em que tivemos que esticar os conceitos
e termos uma ideia alegre do que chamar de se encontrar? Do que chamar de
viajar? Do que chamar de viver e estar juntos?
Como se encontrar?
Como viajar?
Como viver e estar juntos?
Uma experiência coletiva de produção de encontros que não
necessariamente nos ajudou a “entender” o presente, mas, muito mais, muito mais,
a renunciar – nem que seja por três manhãs – a essa missão de decifrar o que
apenas necessita ser atravessado e, coletivamente, interpelado, ecoado e vivido.
Preciso assinar?
ar14

14

Anelice Ribetto
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prezado,
O restaurante era um fast food de comida japonesa, o almoço, como era
esperado, foi rápido. Eu estava apenas de passagem e sentei-me à mesa com duas
colegas de trabalho e um estrangeiro que falava uma língua que eu não conhecia.
Entre sotaques, palavras, ruído das vozes dos presentes, barulhos de
talheres, uma música quase imperceptível ao fundo, imagens ofuscadas de pessoas
que caminhavam de um lado para o outro, as cores marcantes dos alimentos da
culinária oriental, tudo isso tornava tua presença mais curiosa, mais instigante.
Em meio a quase todo esse movimento, eu atento ao que comia, só
conseguia pensar em minha recente participação na Prófase do X CIFE, que
ocorreu virtualmente, em uma rede de contatos e encontros com parceiras e
parceiros de todo mundo. Junto aos devaneios produzidos por este evento eu
sentia a tua entrada no restaurante através das mais diferentes frestas. Aliás, é
preciso dizer que naquele dia você foi assunto em diferentes lugares por onde
andei.
Não consigo ao certo dizer sobre os comentários que escutei. Mas algumas
coisas me parecem importantes serem indicadas, ou melhor, apresentadas. A tua
presença, marcada na ausência de visibilidade, torna você visível nos objetos, nas
coisas, na natureza. A tua existência, na condição própria, age como uma espécie
de um substantivo concreto. O teu corpo não presentifica-se nele próprio, mas
sim em outros corpos, o teu corpo não se materializa a não ser no movimento. As
crianças são as únicas que conseguem te desenhar.
Quando, exaustivamente, escutamos os grandes homens, doutores em
Filosofia, ou uma outra arte do gênero, falar em essência, a tua presença sempre
nos deixa questionamentos profundos (ou na verdade seriam questionamentos
superficiais?). A consistência, alheia à própria existência, daquilo que podemos
considerar a tua essência se esvai e ganha outra forma, ganha outra ‘essência’,
aquela predominante nos perfumes, nos aromas, nos paladares, que não designa
nada em si mesmo, que se apresenta externamente, fora do corpo, fora do ser, é
efêmera, apresenta pistas para alguns possíveis.
As tuas formas, tal qual o rio de Heráclito, não podem dizer nada que seja
plenamente único sobre você. Aliás, neste aspecto, cabe aqui ao menos duas
considerações, a primeira é que sempre tratamos, ao falar de ti, de algo que ganha
um caráter e um aspecto generalizado, sempre usamos o mesmo ‘substantivo’ para
designar as tuas múltiplas facetas, como diria o filósofo, você, sendo sempre o
mesmo, acaba sendo muitos, você sempre acena as possibilidades de sermos
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outros, de outras formas, que o que cabe a nós e que não podemos perder de vista
é algum tipo de traço, de traçado que pode dizer algo sobre nós mesmos; a segunda
consideração é que, em certo sentido, é um grande equívoco falar em ‘formas’
quando falamos de ti, seria mais correto, ou prudente, falar em movimentos, de
corpos em movimentos, de corpo-movimento.
As intensidades e os apelos, que a tua presença coloca, são sempre distintos
em cada um, em cada pessoa, em cada objeto, em cada coisa, em cada momento.
Você é primitivo, mas também pode ser simples, composto, também pode ser
abstrato, para mim você é quase sempre coletivo. Você existe não na tua presença
física, mas sim na presença física do outro e na materialidade do modo que nos
toca. Atravessado por esses devaneios, eu lembrei que, de certa forma, falamos
muito sobre você em nosso Grupo de Estudos do Colóquio, poderia até dizer que
você foi tema central por lá.
O almoço com minhas colegas e com o gringo, que parecia a materialização
da torre de babel, passou rápido até o momento em que me fizeram uma pergunta.
O questionamento não oferecia a mim nenhuma resposta imediata, e um pouco
perdido fui salvo pelo toque do telefone de uma ligação. Pedi licença e saí. A
ligação era de uma colega que participou do Grupo de Estudos do Colóquio,
conversamos um bom tempo, decidimos criar um grupo de discussões em uma
destas redes sociais, não podíamos deixar para trás as constantes ‘perguntas’ que
nos perseguiram, precisávamos deixar ressoar em outras conversações, anotar e
acolher outras perguntas que poderiam e certamente surgiriam, não podíamos
deixar para trás a ideia de produzir um texto coletivo diante daquilo que
experimentamos.
Ao caminhar em direção ao carro te senti novamente. Senti você em vários
momentos. Senti na passagem do ônibus coletivo e neste caso você veio
acompanhado de um cheiro de fumaça de óleo queimado que exalava pelo
escapamento do veículo. Senti você também na dobra da esquina, aí você parecia
fazer a curva e ir na direção contrária a minha, senti você sendo soprado pelas
folhas de uma árvore, que também eram sopradas por você. Lembrei de Manoel
de Barros, não pude deixar de perguntar a mim mesmo se seria possível te
fotografar, ou se, naquele momento, a folha da árvore que balança pode ser mais
importante que todo o universo. O fato é que, quem te sente, jamais pode traduzir
exatamente com palavras o que naquele momento passou, aconteceu, atravessou.
Ao entrar no carro e ir em direção à escola tive medo que a tua presença
trouxesse algum tipo de desconforto com as chuvas fortes dos finais de tarde.
Como as chuvas, com sua política de visibilidade, pode criar cumplicidade com a
invisibilidade daquilo que pode deixar o outro mais ou menos responsável pelo
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que acontece? Como, no respeito ao teu movimento, a tua gramática, ao teu modo
de se colocar nas coisas e na vida das pessoas, como que ao tentar entrar nos teus
fluxos podemos nos fazer presentes? Como, sendo corpos que se afetam,
podemos ser movimentos no corpo daquilo que é movimento?
Ao chegar à escola, o conforto presente nos abraços e nos olhares das
crianças produzem a leve sensação de que há algo em comum entre o que acontece
em uma escola e as muitas maneiras de falar de ti. O problema talvez é que, ao
falar de ti, assim como ao falar das crianças, da escola (e mesmo da vida),
escapamos aos modelos terminais, fatalistas, acerca dos modos que a experiência
da e de vida se tornaram. Em uma época como a nossa, tudo foi reduzido a uma
tecnociência capitalista que captura tudo e todos. O atrofiamento definitivo do
que podemos sentir, ao banalizarmos a vida e a morte, diante de narrativas pouco
criativas, torna tudo um grande clichê e a vida um ato performático. A vida e a
morte como um espetáculo e o espetáculo como forma de vida e morte.
Com você e com as crianças os aprendizados não se fazem internos, como
um processo cognitivo controlado e de controle, com vocês as experiências não
se apresentam como um conjunto de fatos e eventos vividos, com vocês o tal do
‘eu’ dobra para fora, é dobra, é externo a mim e ao outro. Aprendemos no
encontro, nos encontros. Aprendemos não aquilo que nos ensinam, mas com o
que nos ensinam, aprendemos pelos meios e também pelas bordas, aprendemos
com vocês. Aprendemos talvez o que nem imaginávamos que poderíamos
aprender, aprendemos o que não esperávamos aprender, o que não queríamos
aprender.
As crianças esboçam nos movimentos uma quebra radical com qualquer
pragmatismo inventado e criado no tal empreendedorismo da vida, elas rompem
com isso, as crianças são uma espécie de anti-coaching do século 21. As crianças
quebram com as dialéticas forçadas dos olhares alucinados presentes nas análises
psico-pedagógicas derivadas de rancores filosóficos de uma antropologia
sociológica. As crianças só estão ali.
É desnecessária a marca presente nos discursos que insistem em pluralizar
a ideia de criança, ‘as crianças’, ‘as infâncias’. A criança, assim como você, é (são)
multiplicidade(s), ela nos convida a pensar na multiplicidade, a criança acena os
cuidados geopolíticos que temos que tomar com os discursos acerca da infância.
Porém, é necessário marcar posicionamento contrário acerca de certa
romantização da criança e do infantil.
Peço desculpas, não consegui escrever uma carta como as habituais cartas,
como aquilo que se convencionou a chamar de carta, também eu diria que não sei
se seria capaz de fazê-lo. Por alguma razão, talvez prezado vento, falar de você, de
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crianças, da infância nos coloca diante daquilo que escapa, deixa as palavras e as
ideias soltas, isoladas, avulsas, talvez nos retire de certas sequências lógicas,
atravesse as fronteiras territoriais sem pedir licença. Talvez com vocês as coisas
não tenham nem começo e nem fim, talvez tudo aconteça nas frestas, nas fissuras,
nos entremeios de qualquer possibilidade racional de captura.
Talvez vocês nos deixam saudades de um tempo futuro, de um tempo ainda
porvir, de um tempo, quem sabe, um possível futuro pós-pandêmico.
Volto a Manoel de Barros e me pergunto: é possível fotografar a criança? É
possível fotografar o vento?

Imagem 1: Acervo Grupo Imago.
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Imagem 2: Arquivo pessoal Victor Hugo Pereira Leite

cesar leite
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brasil, outono pandêmico de 2021.

querido miguel,
Seguimos aqui no Brasil no caos e na tristeza provocados por essa
pandemia; parece que ainda estamos em 2020 – um ano que não acabou. Não
acabou e ficou pior; muito pior. O número de mortes só cresce e parece que
estamos nos acostumando a ouvir essas notícias todos os dias sem o espanto e
incredulidade necessários para fazer algo; não sei bem o quê. Ontem, 6 de abril,
quando morreram mais de 4.000 pessoas, veja o absurdo deste número, uma
jornalista disse que parece que o que nos cabe é apenas a resignação. É chocante.
Ah, mas esta carta não é sobre mortes e sobre pandemia; não é sobre o nosso
desgoverno genocida, embora não consiga começar sem me referir a isso tudo.
Estamos distantes geograficamente; você também sofreu e sofre ainda com a
pandemia em teu país, mas nada se compara ao que vivemos aqui.
No entanto, quero escrever a você sobre um momento de respiro que vivi
em 2020 quando participei do X Colóquio Internacional de Filosofia e Educação,
o CIFE, organizado pelo colega, professor da UERJ, Walter Kohan e toda a
equipe do NEFI (Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias). Creio que já
falamos sobre esse evento em algum momento, mas o modo como foi organizado
e as vivências que tive me deram inspiração e alento para seguir em frente naquele
período. Não, não é um evento específico sobre ensino de filosofia, nos moldes
daqueles que já participamos, te adianto, mas a filosofia ali se faz presente, como
tema e como modo de funcionamento das salas de comunicações de trabalhos.
Em 2020, o tema do CIFE foi - Afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma educação
filosófica? Veja como é potente essa pergunta! Ela guiou nossos encontros nas salas,
nas oficinas, nos relatos de experiências de professores e professoras durante uma
semana. Era o momento de comemorar vinte anos de colóquio com muita alegria
e muitos abraços apertados, mas o encontro foi todo virtual.
Eu coordenei, de uma sala de comunicações, um grupo de trabalho, com
mulheres professoras, muito diverso; professoras de universidades, professoras da
escola básica, professoras que estavam realizando suas pesquisas de mestrado ou
doutorado; colegas de diferentes áreas do conhecimento: Filosofia, Pedagogia,
Artes. O que tínhamos em comum era a educação pensada desde a perspectiva da
filosofia, não apenas como conteúdo, mas como modo de indagar e suscitar
perguntas sobre os temas apresentados. Em um primeiro momento, eu considerei
tudo muito complicado; dominar o ambiente virtual, os passos para acessá-lo e
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realizar as atividades propostas pela equipe organizadora. Não se tratava de
coordenar uma sala onde cada uma iria apresentar o trabalho que havia enviado
para o colóquio, sistemática comum dos eventos. Tudo era muito diferente e
desafiador; lembro bem do que foi dito durante as formações que fizemos com o
grupo do NEFI – vamos fugir da lógica dos eventos, de apresentações de trabalho;
vamos primar por ter tempo e dar tempo para ler, pensar, conversar, perguntar,
comentar sobre cada um dos textos.
Tínhamos três manhãs de encontros no mesmo grupo; a cada manhã uma
atividade diferente: ler cada texto silenciosamente, em sua casa, em seu espaço;
fazer anotações, comentários, sem saber quem eram as autoras, na frente do seu
computador, câmera aberta ou fechada. Ler, se fosse possível, todos os textos; se
não fosse, tudo bem; cada uma no seu ritmo e com seu modo de leitura. Que ideia!
Ler os textos para si mesmo, não para o grupo; não ler o seu texto, mas das
participantes do grupo, sem saber a autoria. Logo pensei “o grupo vai achar muito
estranho isso”; “será que vai dar certo?”. Sim, o grupo se surpreendeu no início,
mas a recepção foi muito boa. Depois de lermos, o próximo passo era comentar
sobre o modo como havíamos lido, sobre o que havíamos anotado, sobre o que
os textos nos haviam dado a pensar. Momento de trocas, de tecer redes de ideias,
de perguntas, de comentários. Sobre as perguntas devo dizer que tínhamos que
fazer duas perguntas, mas que não seriam por nós respondidas; foram enviadas a
outro grupo e nós recebemos duas perguntas, e a partir delas deveríamos então
escrever o nosso texto. Um texto coletivo, à várias mãos, a todas as mãos do
grupo, simultaneamente, através de um editor de texto coletivo. Essa era outra
novidade. Íamos escrevendo, apagando, acrescentando, de modo compartilhado.
Ao final tínhamos um texto, resultado das leituras, das discussões, das trocas
realizadas nas três manhãs em que nos encontramos. Nele escrevemos sobre a
criança e sua forma singular de ser no mundo, de ver o mundo e, também, sobre
suas perguntas: “por que o céu é azul?”; “por que faz calor?”. Escrevemos sobre
nós, adultos, sobre perguntas que não fazemos mais, sobre o que fazemos com as
perguntas das crianças, sobre a infância nossa – a infância da professora também
importa. E como não dizer da escola? Das conexões que produz com a cidade,
com a diversidade de corpos que nela estão; das experiências que ali acontecem e
que demandam tempo e paciência, que por isso podem ser chamadas de educação
filosófica. Enfim, um texto que foi composto com leveza e sensibilidade, fruto
daquelas manhãs de aprendizagem filosófica.
Queria compartilhar com você, Miguel, a minha experiência no X CIFE,
com a sala, com o grupo de trabalho que coordenei; dizer como foi importante,
naquele momento, ter participado, encontrado mulheres professoras, de diferentes
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lugares desse Brasil, ouvi-las dizer de suas compreensões de educação filosófica,
seja na escola, na universidade e vivenciar a infância, “uma potência, uma alegria,
uma pergunta, uma condição e não uma etapa da vida a ser formada e superada”,
como está descrito na página do colóquio.
Era outubro de 2020 – ao adentrar àquele espaço virtual e me encontrar
com outros “corpos pensantes em rede, para experienciar juntos o pensar e não
para comunicar, interpretar, normatizar; para perguntamo-nos” (site do XCIFE),
me senti acolhida e acolhendo –, ah, essas mulheres educadoras e filósofas. Que
energia recolhi! Saí fortalecida para seguir vivendo a pandemia em um Brasil que
regride cada vez mais à barbárie. O X CIFE foi meu momento de respiro, foi meu
“pouco de possível” diante do sufocamento que vivia e ainda vivo. Mas resisto,
resistimos.
É assim que finalizo essa carta, querido Miguel; uma carta em tempos de
mensagens rápidas, instantâneas, em tempos de e-mail, WhatsApp e tanto mais.
Veja o que consegui fazer! Que sigamos juntos, mesmo distantes, abrindo brechas
no tempo para pensar, conversar e escrever sobre filosofia, escola, educação
inspirados na experiência do colóquio da UERJ.
Com carinho e amizade,
elisete15

15

Elisete Tomazetti
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rua das acontecências, s/nº, ano 2020, rio de janeiro, brasil, planeta terra.

remetente: cintia de assis ricardo da silva
destinatário: dalila de assis silva
Olá, mãezinha querida do meu coração!
Sinto muitas saudades da senhora. Espero que esteja bem!
Escrevo essas breves linhas para narrar um pouco sobre a vida, sobre um
agora que me tomou de assalto a vida como era antes.
Escolhi escrever para a senhora, que mesmo estando longe da Terra, por
ter ido para outra vida e estar fora do meu convívio há 29, ainda é uma das pessoas
mais próximas de mim, a quem a lembrança vem nos melhores e nos mais difíceis
momentos da minha existência.
Pensei muito na senhora na virada do ano de 2019 para 2020. Pela primeira
vez fui passar o ano novo na praia, e pelo adiantado da hora precisamos estacionar
longe do local escolhido. Caminhamos bastante e, ao parar num certo ponto, olhei
para uma placa e vi o nome Rua das Acontecências, que já mexeu comigo, me
provocando a pensar o que quiseram dizer, o motivo desta escolha. Naquela hora
e no decorrer da madrugada a palavra me alfinetava a pensar na vida, nas
resoluções de ano novo, nas questões familiares e na senhora, claro. Um misto de
desafios, saudade, esperança e fé.
Esse acontecimento em forma de palavra tem me acompanhado desde
então, e ficou bastante forte com advento da pandemia que estamos passando
aqui, por conta da COVID-19. Jamais imaginei que passaria por esse momento
tão complexo, que nos convoca a tantas reflexões e ações em prol de
sobrevivermos e vivermos. Nas minhas resoluções de ano novo não estavam
presentes o distanciamento social, uso de máscaras, homeoffice, plataformas de
videoconferência etc.
Mãezinha querida! Precisei refletir muito para não adoecer. O tempo, em
suas muitas formas de representação, tornou-se chave para abrir caminhos e baús
de certezas, fechar ou encostar portas de modos de ser que faziam parte de uma
vida anterior a esse tempo histórico. Esse tempo ou esses tempos têm exigido
muita organização e muita flexibilização, soltura de alguns nós, pois estando em
casa, estou também no trabalho, no grupo de pesquisa, nos eventos, tudo ao
mesmo tempo e agora. O tempo Chronos trouxe muitas exigências para dar conta
do trabalho, como a necessidade de aprender a usar a tecnologia preservando e
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afirmando a democracia com as crianças, à distância, e mantendo-me corpo ativo,
capaz de suportar horas de exposição à tela de computador, o que traz prejuízos
lastimáveis à coluna vertebral, aos olhos, aos ouvidos, à minha corporeidade. Tem
sido experiências de formação humana muito profundas e desafiadoras, pois lá
fora, para além de minha janela, está o mundo com alguns governantes, como o
do Brasil, com ações que não respeitam a vida, ao contrário, que parecem querer
aniquilá-la com o descaso, o desdém. Além do desafio de evitar e/ou sobreviver
ao Coronavírus, há a necessidade de resistir ao vírus da política que afeta,
principalmente, aos pobres, pretos, trabalhadores, moradores de periferias,
mulheres, crianças. Essa política mata, adoece, empobrece, com ações diretas, com
Fake News e com o uso do poder da forma mais cruel possível. Penso que a
senhora ia ter muita dificuldade de estar por aqui. A pobreza aumentou, o número
de gente morando na rua está grande.
Tenho participado de debates acerca desses desafios em diversos lugares
online, de casa, sem estar perto de ninguém, mas junto a muitas pessoas. Lembra
do desenho dos Jetsons? Estamos vivendo aquela realidade. Pela tela do
computador ou pelo telefone participamos de reuniões, fazemos consultas
médicas e trabalhamos. Mãe! Isso não é para todos/as, pois muitas pessoas já
viviam e muitas outras começaram a viver abaixo da linha da pobreza, e não têm
acesso aos aparelhos, ao sinal chamado internet, ao trabalho, à comida. A situação
está muito grave.
Percebi que havia, no início da pandemia e agora (durante) também, a
necessidade de buscar táticas para resistir sem adoecer. Uma das táticas que escolhi
foi criar um tempo para mim, para as memórias, para os sonhos (literais e desejos).
Voltei a fazer meditação, exercícios respiratórios e fazer um caderno de registro
do que me provocava a sair da tristeza, da tensão que faz mal. Nesse caderno eu
escrevo partes de música, de filmes, poemas, faço desenhos, pinturas, registro
sonhos, escrevo citações de livros e o que mais vier à mente.
Separado esse tempo para o não compromisso, havia e há a necessidade de
honrar os compromissos assumidos. Eu sabia desde o início do ano que precisava
e queria escrever para alguns eventos que já faziam parte de minha agenda há anos.
Dentre eles estava o Colóquio Internacional de Filosofia da UERJ, que participo
desde 2012. A senhora ia gostar também, pois sempre tem cafezinho na entrada e
o grupo que organiza é muito acolhedor. Nem parece evento de universidade, de
pesquisa. Tem a participação de criança, de professor, tem música, dança e
também de estudo.
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A organização deste evento resolveu fazer uma parte em 2020, que me
oportunizou muitos exercícios de espanto, de provocação, de fortalecimento e de
muitas perguntas.
Eu já havia começado com os exercícios de perguntar há algum tempo, mas
a aproximação com o NEFI e CIFE me oportunizaram dar novos contornos em
meus projetos (de vida, de trabalho). Não sei se a senhora se lembraria, mas
sempre fui “perguntadeira”, sempre quis saber sobre muitas questões. Nós duas
conversávamos muito e eu sempre fazia perguntas sobre as coisas, sobre a sua vida
em Minas Gerais, sobre a sua infância, seu casamento...
Provocada pelo tema do CIFE e pelas lembranças familiares, retomei
muitas histórias e memórias. Lembrei que quando estava no final do primário e
durante o ginásio, com idade entre 10 e 13/14 anos, tinha um caderno de
perguntas, que alguém da turma, ou da rua, fazia e ia passando entre as crianças e
jovens, depois voltava para a dona do caderno. Lembro que só chegavam para eu
preencher cadernos de meninas. Esses cadernos tinham uma pergunta a cada duas
folhas. Lembro de algumas perguntas: qual seu nome? Qual seu signo? Qual
brincadeira preferida? Comida preferida? Seu filme, música, banda preferida? Tem
animal em casa? Qual o nome do seu gato/cachorro? Cor preferida? Qual nome
de seu melhor amigo?
Havia também algumas perguntas que, na época, me deixaram ruborizada:
gosta de alguém? Tem namorado? Já beijou alguém na boca?
Outras perguntas eram tidas como relacionadas ao futuro, e me provocam
muito mais hoje, sem rubor, mas com bastante inquietação: pretende se casar com
quantos anos? Quer ter quantos filhos? Qual nome dará aos filhos? Vai trabalhar
com o quê? Uma frase marcante? Qual seu maior segredo? Qual seu maior sonho?
Que viagem quer fazer?
Ao rever essa experiência do caderno de perguntas, em pleno 2020, me vi
paralisada diante das perguntas e memórias da década de 1980 – época do caderno
– e das acontecências do tempo presente. Paralisei porque vi que muitas perguntas
estavam ainda em processo, pairando pela estrada da vida. Penso que todas aquelas
perguntas eram em parte constituintes de projetos de vida de cada um/a de nós
ali, naquele período da vida. Projetos em suspensão, em andamento e outros
jogados para frente, para o futuro.
Ao aproximar aquelas perguntas dos sonhos de ano novo e do momento
atual, vejo que muitos daqueles projetos não saíram, não aconteceram, estão
guardados em uma das gavetas da existência.
Já tive um cachorro chamado Lima, que morreu em 2012. Eu morava em
uma casa, no mesmo quintal daquela nossa casinha de tijolos, que tinha uma horta
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com pés de batata doce e taioba, lembra? Ajudava a compor o prato de arroz e
feijão, ou angu. Não faltava invenção, natureza e amor.
Algumas outras perguntas, que me inquietavam mais, estão muito presentes
no atual momento. Lembrei que, ao ler a pergunta sobre o trabalho no futuro, eu
sempre respondi que queria ser professora, pois adorava a escola e as professoras
que eu conhecera até ali. Esse projeto eu realizei, ou melhor, nós duas realizamos,
pois a senhora fez tudo o que pôde para eu estudar, desde me matricular até pedir,
para pessoas conhecidas, ajuda para o uniforme obrigatório. Fiz o curso normal
(Ensino Médio de formação de professores) e era preciso ter o uniforme completo
(saia pregueada, blusa de manga longa, de manga curta, gravata, abotoaduras,
broche de estrelinha, cinto, meia sapato social). A senhora conseguiu com
vizinhos, amigos/as e ex-professoras. Que mulher corajosa! Eu morria se
vergonha, mas seguimos em frente e cerca de um mês após a formatura, em
dezembro de 1990, a senhora se foi. Estava muito doente e algumas pessoas
próximas disseram que a senhora esperou que eu concluísse o curso para ir.
Esta carta traz essas memórias doloridas de saudade e um pouco do que
está acontecendo hoje, como a pandemia e as consequências, mas também tem a
intenção de narrar que os “sonhos não envelhecem” e que nessa caminhada tive e
tenho encontros com pessoas, lugares, leituras, vozes e muitas memórias antigas
e recentes que contribuem para o grande projeto que é existir e resistir, colocar os
pés no chão e assumir essa existência com alegria.
Nessa caminhada, o ano 2020, pandêmico, histórico e desafiador trouxe a
possibilidade de refletir sobre as trilhas formativas e o que fazer com os
conhecimentos docentes postos em cheque. Novas perguntas se misturaram
àquelas do caderno e às de ano novo.
Essas perguntas foram fortalecendo minha existência quando aliadas aos
encontros com outras pessoas curiosas, perguntadeiras como eu. Ao participar do
Colóquio de Filosofia, vi que as perguntas geravam outras perguntas e que a
grande sacada não era tentar apenas respondê-las, com a lógica explicadora
(Rancière), mas sim colocá-las na roda da vida, senti-las e trazer à tona
possibilidades de ampliar conhecimentos, ampliar e partilhar a vida.
Colocar as perguntas na roda da vida exige abrir mão de certezas já
encrustadas, requer que eu desconfie, que suspeite de mim mesma, mas ações
individuais e coletivas. É um exercício de muito espanto.
Mãe! Não te contei ainda que continuei os estudos. Após começar a
trabalhar como professora, em um CIEP do Estado, consegui ingressar na
universidade pública, a UERJ, no Maracanã, perto de onde a senhora morou
quando veio de Minas Gerais. Fiz pedagogia lá e tive o primeiro contato com as
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ideias de Paulo Freire. Li, na época da faculdade, alguns livros dele, e, muito tempo
depois, tive a alegria e o espanto de saber que ele escreveu o livro “Por uma
pedagogia da pergunta”. Não imaginava que havia estudos sobre perguntar.
A leitura do livro trouxe muitas inquietações e possibilidades de pensar a
vida e a escola, meu lugar de trabalho, meu ganha pão.
Essas inquietações acharam lugar, foram acolhidas pelas perguntas
disparadoras do CIFE e pelos encontros na formação para mediadores, nos três
dias na sala, na caminhada filosófica e tantos outros lugares que habitei no decorrer
do evento.
Ao trilhar o caminho por esses lugares de encontro que o CIFE
materializou, cheio de perguntas, detive-me na participação das crianças. Veio à
tona, novamente, o caderno de perguntas, os sonhos, os projetos e as
acontecências. Cada pergunta é um acontecimento, que é irruptivo e imprevisível.
A pergunta pode ser a materialidade da curiosidade, que dispara ao encontro do
conhecimento, que nem sempre é uma resposta. Ao me rememorar criança e ver
as crianças no CIFE, uma alegria me invadiu a existência. Veio a lembrança da
leitura de Paulo Freire, que diz que podemos “aprender a nos perguntar sobre a
nossa própria existência cotidiana”.
No início da pandemia, algumas perguntas estavam muito presentes: como
seguir adiante sem a presença do outro? Como ser professora de Educação Física
de crianças sem as crianças?
Participar do CIFE, desde a inscrição, fortaleceu a docência. A pergunta
tema “Afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma educação filosófica?” foi
fundamental para a criação de novos mapas para atravessar esses caminhos novos,
ou velhos caminhos com novas exigências.
Mãezinha! Segui adiante sem sua presença física, por conta do
acontecimento que não permite mudanças. Criei mapas e caminhos outros.
Com as crianças a história é outra: elas estão em suas casas, e tem sido
urgente a necessidade de estar com elas agora, remotamente, e preparar o caminho
para a nossa volta à escola, meu lugar de encontro preferido, o trabalho que sonhei
desde o caderno de perguntas.
Ao ver as crianças no CIFE, com suas perguntas e problematizações, lancei
olhar sobre as que são minhas alunas e alunos, e vi a necessidade e
responsabilidade de inventar caminhos, resistir aos ataques diretos e indiretos à
educação e à escola pública por parte do governo, e também a necessidade de
afirmar a vida, o amor, a infância, as vozes da escola.
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Finalizo esta carta com o sentimento de saudade da senhora, de indignação
pela situação do nosso país, e de esperança (de esperançar de Paulo Freire) na
escola, nas crianças, nas professoras e professores.
Um grande, apertado e demorado abraço na senhora!
cintia16

16

Cintia de Assis Ricardo da Silva
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pai,
Te escrevo para contar sobre uma experiência que tive quando presenciei o
meu primeiro colóquio. Não foi um colóquio comum, foi um colóquio
internacional, andarilhei por águas globais sem sair de Bangu, loucura isso, não é?
Mas é o que acontece hoje em dia devido a pandemia da Covid-19, tivemos que
aceitar uma virtualidade para poder nos relacionar com o outro, talvez isso possa
ter me ajudado ou até me atrapalhado, mas sei que busquei viver o evento da forma
mais intensa possível.
Na abertura eu me senti deslocado, como uma pessoa que estuda para ser
professor estava aprendendo com uma criança? Essa pergunta eu me fiz e refiz
diversas vezes ao ouvir o Pyetro falando, mas a resposta que encontrei era simples,
eu estava vendo um mundo novo e me tornei infância, eu aprendi com o Pyetro a
potência da imaginação e o meu redor se reinventou. Eu estava em casa, no meu
quarto e meu quarto se tornou um outro lugar, um lugar ambientado por diversas
pessoas e diversas línguas; eu não as sentia, não as abraçava, não as encostava, mas
eu via e escutava, pude me imaginar no lugar onde estavam ou imaginar elas do
meu lado, conversando comigo como se estivessem do meu lado, foi assim que
me senti com o grupo de estudos.
Eu senti que o CIFE foi ambicioso em sua proposta dos GE’s, buscaram
se reinventar mediante o mundo atual, entendi que havia uma busca de se
distanciar com a verticalidade e a tentativa de traçar o horizonte, chegar em um
evento acadêmico que o foco era um ambiente igualitário. Por mais que houvesse
uma pessoa responsável de relatar os acontecidos dos grupos para a organização,
e eu fui uma dessas pessoas, não me senti superior aos demais do meu grupo, na
verdade, me senti um descobridor de terras diferentes, assim como os outros.
Como eu poderia me relacionar com os outros sem ao menos os conhecer? Como
poderia fazer uma experiência de pensamento se não poderia estar disposto a
pensar a experiência? Todas essas perguntas são difíceis de eu conseguir
responder, tentei não responder e me suspender, me entregar ao movimento, me
fazer infância novamente, assim como eu fiz ao ouvir o Pyetro, aceitar que estava
habitando diferentes mundos e, de fato, entrando nas casas das pessoas; elas
abriram as portas para mim e me senti convidado a conhecê-las e as convidei a me
conhecer, me vi o mesmo, mas de uma outra forma. Não foi nada como nos
ensaios para os GE’s, foi diferente, foi intenso, foi uma entrega para o inesperado.
Coincidentemente, ao me entregar para o inesperado, o que era mais
imprevisível aconteceu; a construção do texto em conjunto, do GE que participei,
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se tornou uma construção de perguntas, criar um texto somente de perguntas me
fez pensar como isso era uma abertura para diferentes mundos e diferentes
possibilidades, são diversos movimentos que em conjunto se tornam potentes.
Agora te faço uma pergunta pai: quando me levou no colégio público que
trabalhava, imaginava que eu viveria algo assim? Sei que a resposta parece ser
impossível de ser lida ou ouvida, nem busco tentar descobrir, bom, agora não, mas
sinto que isso que fez me mudou, mudou e fez uma criança se tornar pensativa
sobre as relações e os atravessamentos que acontecia na escola.
Agradeço por cada momento que pude passar do seu lado, todos estão bem,
com a memória do sorriso que tinha e do abraço que dava, do amor que passava.
Graças a um dia quando criança, busco por uma vida em uma escola, o melhor
lugar que sinto que poderia estar, agir tão próximo do jeito que você agia, que
buscava cuidar de todos a ponto de buscarem cuidar de você quando esteve
doente. Desde o momento que partiu todos sentem a sua falta, mas a sua memória
ainda está no meu traçado.
Fazendo um adendo aqui, também gostaria de agradecer a cada participante
do GE Adrian Priscilla Sampaio, vocês fizeram 3 dias da minha semana serem
únicos e, ao mesmo tempo, diferentes, espero um dia poder reconhecê-los, só que
dessa vez presencialmente, assim que tudo estiver bem.
Até!
felipe trindade
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rio de janeiro, 03 de abril de 2021.

queridas e queridos colegas,
Com certo acanhamento confesso que por um lapso de memória esta carta
ficou guardada em um cantinho dos meus arquivos. Porém, o esquecimento
também tem seu lado positivo, pois agora posso rememorar e pensar melhor a
respeito dos momentos vividos em nosso encontro de outubro de 202017. Este
que foi um ano muito penoso para todos nós, gente grande, média ou pequena, e
que ainda não nos deu trégua neste 2021, anos de incertezas, sofrimentos e
desalentos. Certamente que se pudéssemos nos encontrar alguns destes
sentimentos poderiam ser abrandados com um abraço apertado, um olhar
carinhoso ou um simples aperto de mãos, e eu poderia escutar atentamente suas
histórias e reivindicações, e também contar-lhes detalhadamente sobre como
tenho vivido e o que tem me comovido profundamente. Isso tudo me faz pensar
na situação do nosso país e no caos que vivemos, e recordo-me da carta de Henfil
à Dona Maria18, na qual ele comenta como as pessoas “estão de farol baixo”, mas nos
provoca: “[…] Que diabo de país é este? Pessimistas de todo o Brasil, uni-vos! Somos a
maioria!”.
Acho graça e concordo com Henfil, e lhes digo com sinceridade que é no
encontro com outros que renovamos nossas esperanças, nossos compromissos,
nossas resistências e lutas. Foi lendo e relendo Paulo Freire que aprendi que os
melhores encontros ocorrem quando nos colocamos abertos para os outros e,
nesse momento, a sensação de segurança revela-se quando abandonamos as
nossas certezas. Admito que a sensação da incerteza me causa certo desconforto,
pois gosto da prudência e da providência. Mas esse é um exercício que
constantemente me faço, o do desconforto, pois percebi que aprendo muito mais
quando “vou para lá”, do que quando “fico por aqui”, aprendo mais quando as
terras são desconhecidas, quando é possível ultrapassar os limites e investir mais
no sensível do que no concreto.
Conto-lhes tudo isso para falar um pouco do que vivemos naqueles 3 dias
de 2020. Certamente, foi um momento muito especial, com interações,
aprendizagens e afetos, estávamos ali movidos e envolvidos pela educação e
infância. Foram manhãs em meio a leituras e a boas e reflexivas conversas, com a
17
Faço referência ao nosso grupo “Paulo Fernando de Campos Menezes”, organizado para o X
CIFE e assim nomeado em homenagem ao Frei Bruno vítima da Covid-19. Cf.:
https://inumeraveis.com.br/paulo-fernando-de-campos-menezes/
18
Cf.: https://www.correioims.com.br/carta/pessimistas-de-todo-o-brasil-uni-vos/
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característica especial de estarmos abertos para escutar e perceber as nossas
alteridades. Claro que quando o grupo falou da alteridade lembrei-me de Hannah
Arendt, da paradoxal pluralidade de seres singulares, da “razão pela qual todas as
nossas definições são distinções e o motivo pelo qual não podemos dizer que uma coisa é sem
distingui-la de outra19”. Tomados por esta alteridade pudemos conhecer nossas
posições política, ética e educacional através de perguntas que fomos levantando
sobre a infância, as crianças, os adultos e a vida. – Que tempo é esse que vivemos? – Que
relações sociais as pessoas (crianças e adultos) estão construindo? – O que pode a educação? A
escola não se faz para além da sua arquitetura? De que arquitetura (pedagógica) a escola
necessita?
Essas e outras perguntas revelaram nossas preocupações, inquietações e
fragilidades, algo que consideramos bom, pois nos permitiu fazer outras
construções e ter outros olhares. Buscamos neste incomodo traçar os
descaminhos do óbvio. Tentamos sair das generalizações. Procuramos ir além do
que nos foi pedido.
Quero lhes contar que não foi algo fácil, pois nossa linguagem não foi
perfeita e tampouco nossas ideias foram claras, mas, como estávamos abertos às
trocas, elevamos nossos pensamentos, nos escutamos atentamente e isso foi muito
agradável, pela correspondência de textos, palavras, imagens e ideias que fomos
construindo. É curioso perceber como esses encontros geraram mais potências do
que negações, como saímos do lugar do frequente para a diferença e a criação, a
partir dos quais nos questionamos: – A diferença tem poder de criação? – Nós só criamos
quando de fato temos necessidade? Criamos ou reinventamos? Inventamos ou lapidamos?
Imagino que tudo isso pareça confuso nesta carta, mas nos apegamos a esse
processo que foi criativo e não nos importamos com os resultados. Para nós ficou
evidente que se o resultado fosse a questão mais importante de nosso encontro,
teríamos perdido a essência dessas e de outras formas de pensar que delicadamente
ziguezaguearam nossas manhãs.
Nesse vai e vem voltamos a falar da escola a partir das suas incoerências e
belezas, do seu enclausurar e libertar, desse espaço que nos pareceu singular e
insubstituível, do controle e movimento, que traz o exterior como potência e no
seu interior faz suas micro-revoluções. Claro que não nos distanciamos dos graves
problemas que temos vivido, dos antigos e dos novos, com a desigualdade
nascendo aos borbotões, mas ainda assim percebemos que a escola é um lugar de
possibilidades, é um luxo igualitário e um tempo em que se pode perder tempo. A
escola é um deleite.
19

Arendt, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987, p. 189.
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Como podem ver, nossos encontros matutinos resultaram em uma
educação para o sensível, que envolve o comum, a escuta atenta, o perder tempo,
a transgressão, o afeto, a amorosidade, o deleitar-se e a perplexidade. Nestes dias
da primavera nos educamos para o sensível, por meio de um olhar atento e de uma
escuta carinhosa, que nos convidou a enxergar outra possibilidade para pensar a
educação como um processo partilhado e dialógico, que exige resistência e
persistência, e igualmente humildade e sinceridade. Essa educação para o sensível
se dá a partir da vida cotidiana, ao criar formas de resistência para a mudança, mas
com quem não descuida do outro, não descuida daqueles que estão perto ou estão
longe.
Até breve, queridas e queridos colegas, que possamos estar juntos mais uma
vez, pois “É no junto que a gente sabe bem, que a gente aprende o melhor20 …”.
Até,
lisandra ogg gomes

20

Rosa, João Guimarães. Grande Sertão Veredas. Companhia das Letras, 2019.
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rio de janeiro, 15 de abril de 2021.

minha irmã querida,
Tempos estranhos esses, em que temos que lidar mais intensamente com a
dor e a distância e reinventar a vida e o cotidiano. Voltada para dentro de casa sem
perder o elo com o mundo, vou driblando as más notícias, cuidando e alimentando
a relação amorosa, sofrendo a falta dos mais queridos e experimentando outras
formas de trabalhar. Recentemente tive uma experiência fantástica em um evento
online. Vou te contar.
A começar pela proposta, foi tudo diferente dos eventos acadêmicos dos
quais participo. Na apresentação lia-se: “O Colóquio Internacional de Filosofia e
Educação é um evento GRATUITO e aberto a TODAS as pessoas, sem
condições. A inscrição pode ser feita independente de nível de escolaridade,
nacionalidade, idade, área de atuação, time de futebol... O ÚNICO requisito para
participar é um texto curto que comece e termine com perguntas”. Isso já foi um
diferencial enorme! Adultos e crianças, acadêmicos ou não, poderiam estar juntxs,
estudando, questionando, pensando, em grupos heterogêneos, com olhares muito
diversificados.
Além disso, não haveria momento de apresentação do trabalho, mas
momentos de estudo e de conversa, de trocas e criação, em grupos que estariam
juntos por três dias! Esse formato me deixou muito feliz, pois entendo que os
eventos acadêmicos criam, na maioria das vezes, poucas oportunidades de
conversas e reflexões, limitando-se a apresentações corridas e obtenção de
certificados. Participei algum tempo da organização de um evento que tinha
também a proposta de não fazer apresentações, mas discussões de ideias, mas,
ainda assim, preso ao tempo de uma sessão e a um formato que remetia, de alguma
forma, aos textos e à discussão dos mesmos, sem sair deles. A experiência nos
grupos de Estudos do CIFE trouxe outro caminho, o de um estudo, discussões
de ideias e dinâmicas que nos permitiram ir além dos limites dos textos.
Fui convidada para ser mediadora de um desses grupos. No início a
ansiedade foi grande e as dúvidas também. Será que daria certo? Eu conseguiria
mediar o grupo de forma interessante? Estariam todos motivados e abertos para
o formato? E eu ficaria mobilizada o tempo todo? A tecnologia e as conexões nos
permitiriam realizar tudo conforme o planejado?
Mas gosto dos inesperados e estava muito curiosa pra saber como tudo
funcionaria. E funcionou! Da melhor forma possível! Apesar de alguns atropelos
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iniciais relativos aos usos das plataformas, os encontros fluíram de forma tão fácil
e prazerosa, que não houve espaço para lamentar o distanciamento físico ou se
inquietar com as limitações. Na verdade, foram poucas as limitações. Meu receio
maior, o da leitura dos textos, aconteceu de forma muito tranquila. Sim, porque
havia um momento de leitura silenciosa, em tempo real, de todos os textos
enviados pelos componentes do grupo! Achei que isso ia ser muito constrangedor.
Em geral, eu fico muito nervosa e ansiosa com os silêncios online, mas ali era
“natural” que estivéssemos concentradas (éramos oito mulheres) e focadas na
leitura. Depois fiquei pensando que eu poderia ter colocado uma musiquinha de
fundo...
O principal era que estávamos em sintonia e isso era fundamental para que
a proposta funcionasse. Mesmo sem saber previamente o que seria feito, as
pessoas participantes do grupo foram incríveis e compraram a ideia. Os encontros
ocorreram de forma muito acolhedora, amorosa e produtiva. Uma integrante
chegou a escrever no chat: “Ya parece que nos conocemos de toda la vida!”. E esse foi o
sentimento, de que nos conhecíamos de longa data. Nesse momento pandêmico
de isolamento, a vontade de acolher e a disponibilidade para o diálogo nos trouxe
conforto e afetividade. As ideias fluíam, as conversas e a disposição para o trabalho
conjunto diluíram fronteiras de espaço e de língua.
Ainda que seguíssemos todas as orientações da organização do evento,
houve menos a preocupação com o rigor das regras ou em responder as demandas
de organização, do que estabelecer diálogos e debater as ideias. Os
questionamentos e intervenções de cada uma alimentavam as discussões e a cada
encontro saímos com vontade de continuar. Uma das integrantes, que estava na
Espanha, acessava a plataforma pelo celular, enquanto se deslocava na escola onde
trabalha, ao final de sua aula, para não perder nada!
O texto que enviei para o Colóquio questionava o que podem as presenças
virtuais em tempos de isolamento. Embora problematizando e evitando cair numa
exaltação das tecnologias, devo admitir que aqueles encontros virtuais foram
muito potentes! As mídias nos permitem driblar os constrangimentos de tempo e
espaço, mas é preciso que haja sentido para isso acontecer de fato. E os sentidos
foram construídos nos espaços multidimensionais das redes, a partir das relações
estabelecidas. Poderia entender esses encontros a partir do conceito de
“acontecimento” em Bakhtin, já que as reflexões ali acontecidas nasceram das
múltiplas e variadas vozes que se fizeram presentes. O acontecimento como algo
irrepetível, possível no momento em que se deu, com os elementos que o
constituíram. A partir desse olhar é possível compreender a provisoriedade, os
movimentos e desdobramentos das ações. Nos meus estudos, costumo conceber
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a pesquisa como um acontecimento, que não pode ser antecipado e só se
concretiza na parceria dos sujeitos. Da mesma forma, por mais que os encontros
tenham sido planejados, foi a parceria das oito mulheres e das tantas vozes que
elas trazem consigo que construiu aqueles momentos.
Ao final, deveríamos elaborar um texto coletivo, a partir das conversas
desses 3 dias e, inicialmente, eu havia ficado preocupada com essa escrita, já que
não é nada fácil escrever a 16 mãos, em tempo limitado. Mas até isso foi
descomplicado. A escrita colaborativa foi combinada com o grupo a partir de uma
proposta lúdica de jogo, trazida por uma das participantes e foi, além de tudo,
divertida de fazer. A língua, como eu já disse, não foi uma barreira (metade do
grupo falando em português e outra metade em espanhol/castelhano), e optamos
pela escrita de forma híbrida, já que foi construção coletiva e foi como nos
comunicamos o tempo todo.
Os encontros não foram só feitos de trabalho acadêmico, mas de conversas,
de notícias de cada uma e de suas realidades diversas, de pausas e afetos. Na
avaliação final, o grupo considerou que o formato foi muito potente (palavra que
esteve presento o tempo todo nas discussões) e favoreceu o encontro, em um
momento tão complicado como o que vivemos. A última palavra no chat do
último dia traduz o sentimento que ficou: INSPIRAÇÃO!!
E com essa palavra eu sigo, procurando aquilo que me faz bem e que me
fortaleça no meio de tanta tragédia. Que você encontre também muitas coisas que
te inspirem!
Deixo aqui a pergunta final do texto do grupo:
¿Cómo transformar nuestros deseos, intencionalidades, preocupaciones y
angustias acerca de las infancias y el lugar de la escuela, en el tiempo presente, en
prácticas educativas de re-existencia/resistencia desde una mirada filosófica?
Beijos saudosos,
tuca21

21
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¿puede una pregunta inicial parir una escritura?
querides niñes, compañeres entrañables de estos y todos los días hace unos
años otres alumnes me animaron y acompañaron a tomar una rápida decisión: iba
a ausentarme de sus clases para asistir por primera vez a algo llamado coloquio del
que poco sabía, pero mucho intuía: el VIII Coloquio organizado por el Nefi.
dos años después otro grupo de alumnes me alentó a escribir para el
siguiente coloquio. incluso acompañó con sus tareas mis tareas de escritura. yo les
compartía los desafíos y les desafiaba a hacer, en el marco de sus lecturas, lo mismo
que la escritura para el nuevo coloquio me exigía a mí. no sólo me alentaron y
acompañaron, pensaron conmigo y me hicieron pensar/me. “¿Cómo hacemos
para “estirar” esta escritura para llegar a la cantidad de palabras requeridas?”. les
comentaba que la idea de mi escrito podría haberse reducido a cuatro renglones
pero que era necesario cumplir con un mínimo de palabras. entonces, me hicieron
sugerencias: “usá todas esas palabras cortitas: de, en, al, por, para… esas suman”.
al año siguiente otres alumnes quienes discutieron cuál de los títulos que
había pensado para un escrito que enviaba a Colombia era el más indicado para lo
que el texto decía. recuerdo ese pizarrón con las dos posibilidades que les planteé
inicialmente, recuerdo sus caras y sus cavilaciones, y recuerdo también el
despliegue de sugerencias que me hicieran, anotadas tiradas por flechas, rodeadas
por cuadros, entre signos de preguntas y de admiración…
tal vez no fui muy explícita al despedirme de ustedes, pero ¿se acuerdan de
aquella escritura que mandé para participar de un coloquio en Río…? (¿ahora que
lo pienso no sé si fui yo la que la envié o fue la escritura la que me envió…?) ¿se
acuerdan que les conté que me enviaron una carta electrónica que decía “seu texto
foi aceito e APROVADO”…? bueno, ese día -o tal vez fue antes, en la promesa
de un evento- partí siguiendo a mi texto, a donde fuera que me llevara.
¿que de qué hablaba…? no hablaba, no, decía… decía y se preguntaba sobre
la experiencia de educar en tiempos de pandemia y virtualidad, pero también decía
y se preguntaba de otras cosas que yo sólo escribía sintiéndolas casi sin poder
pensar en medio de tanta latencia de muerte… pero fue precisamente esa promesa
de un encuentro con otres el aliento necesario para continuar… la posibilidad de
inhalar una bocanada más grande de aire… en tiempos de asfixia.
en este año que estuvimos juntes, pero separades apenas si pude contarles
de las dificultades que escribir un texto breve, que empezara y terminara en
pregunta, me presentaba... pero llegó el momento de ausentarme virtualmente, de
pedir tiempo afuera, y no hubo más que palabras de aliento. de confianza. de
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sentirse representades por alguien que, como ustedes tantas veces, se enfrentaba a
un gran desafío…
tengo tanto que agradecerles, si supieran cuánto aprendo de esa relación
que establecemos en cada encuentro, en cada epistolario, en cada risa, en cada
conversación que mantenemos, en cada lectura compartida, en cada cuento o
historia que me comparten…
aún no he tenido tiempo de contarles qué fue lo que hice esa semana. o lo
que la experiencia de vivir un coloquio virtual hizo en mí. lo que puede una
educación filosófica. tal vez algo sospecharon cuando volví a clases con algunas
ideas locas para que juguemos con ellas. o, quizás, haya sido que yo volví a clases
con la atención predispuesta para descubrir esas ideas locas que ustedes tenían
para mí…
pasaron algunos días desde que partí desde y hacia ningún lugar y, sin
embargo, ha sido un largo viaje… siento el cuerpo aún cansado de tanto andar…
hay algo en él que ha cambiado. no sé cómo explicarlo ni sé si tampoco quiero
hacerlo, pero… creo que ha vuelto a vivir… a ocupar un lugar en este mundo.
¿qué cuándo comenzó el coloquio…? en aquella promesa de reencuentro
que les organizadores hicieran durante el cierre del IX. pero fue un par de semanas
antes del inicio formal de este coloquio que mi maestre inventor (sí, les maestres
a veces tenemos la suerte de tener maestres. la mía es una suerte muy, muy grande,
y cuando alguien tiene suerte es menester compartirla), nos convocó a unas
reuniones para que seamos parte de los grupos de estudio asistiendo un poco en
el orden de los encuentros (¡orden a mí, que siempre tengo la cabeza lejos del
cuerpo, de los calendarios gregorianos y de las consignas!). no les puedo contar lo
feliz que me puso el convite… y lo nerviosa que me puso también. estaba ahí,
entre otres a les que admiro, respeto y quiero mucho pensando cómo pensar lo
que se venía. pero, sobre todo, sintiéndome una analfabeta de las nuevas
tecnologías…
fueron reuniones en las que discutimos cosas muy importantes como
¿cómo hacer para que eso en lo que creemos y pensamos sea real en las prácticas
que íbamos a encarar?, en criollo sería algo así como “¿cómo no borrar con el
codo lo que se escribe con la mano?”.
el lunes 5 de octubre inició el coloquio propiamente dicho a través de dos
plataformas: zoom y youtube. ¡todo lo que podía fallar, falló! pero, tras bambalinas
el whatsapp y el correo electrónico hicieron lo suyo para que no fallara lo
primordial: los encuentros. ¡contra eso, nada pudo! ¡ni Mercurio retrógrado!
si pudiera decir con pocas palabras qué fue este coloquio diría que fue la
posibilidad de inventar una escuela nueva. una escuela distinta a cualquiera que se
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pudiera pensar. una escuela imprevista, impensada. una escuela necesaria.
imprescindible.
todas las mañanas y todas las tardes abrían los encuentros por youtube
sonrisas conocidas y queridas. sonrisas que transmitían la energía de encuentros
posibles.
durante tres mañanas nos juntamos con Lola, Luciana, Darío, Daniela,
Ignacio, César y Mariel a leer, preguntar, dialogar y escribir. escribimos un
cuaderno de bitácora, el de Abel Augusto Teixeira. un hombre errante, viajero,
poeta, estudiante, docente, buscador, rastreador, descubridor, investigador,
soñador, animal humano, aprendiz, niño, bailarín ... que nos invitó a preguntarnos
si ¿no podrá ser éste un tiempo/territorio/encuentro/espacio/sentir/experienciar
extraordinario de existencia/resistencia?
otro de los convites fue a reflexionar a través de distintas expresiones del
arte. el arte, esa gran puerta para entrar y salir al mundo. empezamos, como no
podía ser de otra manera, bailando… ¡bailando samba!
ese primer día, a la tarde, me propusieron acompañar a mi amiga Laura en
la presentación de su libro. un libro que habla sobre su experiencia con la
experiencia de hacer filosofía con nosotres, en nuestra escuela. otra complicación
tecnológica casi me deja sin hablar. me había preparado para decir cosas lindas,
pero ni siquiera recuerdo lo que dije… solo recuerdo la alegría… y eso me dice
que la ocasión valió la pena.
tuvimos la oportunidad de ver pelis sobre escuelas… ¡y de disfrutar de les
niñes filosofando como lo hacen ustedes!
¡uh… ni les cuento de la presentación que ví de bocas en primer plano!
conmovedora… era una puesta en escena relacionada con la esclavitud… quedé
con la boca abierta, por la novedad de la performance y por lo que trasmitía.
otra de las cosas que me conmovieron mucho fue la entrevista a Nathércia
Lacerda… habló de su relación con Paule Freire… de todos los sentidos con los
que puede leerse/aprehenderse el mundo… habló con unos gestos tan bonitos…
les participantes del taller “los anteojos del abuelo” nos entretuvieron
felizmente con sus ediciones y nos convidaron a pensar sobre lo que queda fuera
de las aulas, como ocurre en el cine con lo que queda fuera de plano. creo que se
hubieran divertido tanto como yo al ver lo que hicieron con una misma escena…
y como no podía ser de otro modo, caminé filosóficamente con otres…
marché impelida por la infantilidad de mis preguntas y porque aprender lanza a la
errancia.
cuando llegó el momento del cierre (¿o la apertura?), tras bambalinas se
tramaba algo de último momento… veía por el rabillo a gente admirada saludar al
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X coloquio pero fue bastante difícil seguir con atención a la payasa… hubo un
poscierre cargado de preguntas y risas y desorganización, de potencia infantil…
de metáforas y poesía… de filosofía y educación.
querides niñes, nunca se disculpen por la osadía... para mí aprender con/de
otres es un acto de asombro y resistencia. acepto las invitaciones y me
autoconvoco a participar de todo aquello que me conmueve a pensar/me y pensar
mi práctica. ¡hagan ustedes lo suyo! marchen/sé.
como saben, yo soy solo una maestra de primaria que me acerco a esto de
la filosofía apasionada e infantilmente como educadora. mi acto de resistencia es
preguntar desde el no saber... y mi segundo acto de resistencia es hacerlo sin
pudores. les convido el atrevimiento para que lo hagan suyo.
¿puede una pregunta final parir una escritura?
malena luzarraga
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olinda, 10 de abril de 2021.

às marias, anas e demais estudantes da educação de jovens e
adultos,
Espero encontrá-los com saúde e reinventando outros modos de vida.
Faz tempo que me encontro sendo professora e sempre tenho pensado nas
muitas aprendizagens que fui recolhendo nesses anos. Muitos sentimentos chegam
no momento dessa escrita. Aquela jovem professora da Educação de Jovens e
Adultos que ensinando descobria-se aprendendo. Talvez a ingenuidade
pedagógica que nos acompanha no início da carreira é tão importante quanto
descobrir, com os anos de experiência, que nos forjamos no trabalho que
realizamos diariamente junto a nós mesmos e aos nossos estudantes.
Escrever é um exercício de lidar, nas palavras, com o tempo. Um tempo
passado que podemos extrair significados e recolher memórias. Um tempo
presente que podemos ressignificar o vivido. Um tempo futuro que fazemos
planos, construímos e realizamos sonhos. Assim, nesse exato momento, o
presente vai passando, torna-se passado e, ao mesmo tempo passando, abre o
futuro.
Nesse caminho de pensamento veio à memória o pernambucano João
Cabral de Melo Neto em seu poema ‘Tecendo o amanhã’, quando nos diz: “Um
galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um
que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o
grito que um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros
galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma
teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos”.
Eu aprendi com vocês a gostar de poesia. Aquelas que falam, ensinam e nos
lembram de quem somos. Aprendi também que a escuta é tão importante quanto
a fala, e que ensinar e aprender é tarefa dialógica. Fui sendo forjada e hoje quero
contar para vocês de uma experiência que tive durante o X Colóquio Internacional
de Filosofia da Educação, organizado pelo Núcleo de Estudo de Filosofias e
Infâncias - NEFI, que me fez recordar das nossas aulas e de como cada um,
caminhando com a palavra falada e escrita, se fazia um novo homem e uma nova
mulher. Um verdadeiro exercício que fazíamos na esperança de ser sempre mais.
Aqui, lembro dos ensinamentos do educador Paulo Freire que, compartilhando
ideias com um outro educador, Álvaro Vieira Pinto, discorre sobre as “situaçõeslimite” que nós seres humanos estamos expostos no nosso dia a dia.
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Paulo e Álvaro falam que as condições de existência que cada um de nós,
homens e mulheres, moradores da cidade e do campo, trabalhadores e
desempregados, vivenciamos no cotidiano nem sempre é possível superar. Isso
não sugere inércia, pelo contrário, nos convoca à luta. Eles são como nós que
acreditam na transformação do mundo e das pessoas. Daí aquela palavra que gosto
tanto, resistência.
Existimos e vocês são prova dessa resistência em favor da vida quando
retornam à escola e buscam a aprendizagem da leitura, da escrita e de tantos outros
conhecimentos nela ensinados. Superando o cansaço, descaso e tantos motivos
que fizeram vocês desistir ao longo do trajeto escolar.
Mas essa carta é para contar a cada um o momento singular que vivi. Em
outubro de 2020 participei junto a dezenas de pessoas do mundo inteiro de um
encontro para discutir educação e filosofia. Esse momento foi diferente dos outros
encontros que participei nos últimos anos, pois, com a pandemia da Covid 19, o
evento foi virtual. Todas as atividades podiam ser acompanhadas pela internet
através das plataformas digitais. Acompanhamos os grupos culturais, as palestras,
oficinas e grupos de estudo, pessoas de vários lugares tornavam o evento num
colorido de rostos, de vozes e de conhecimentos. Era possível participar do lugar
em que cada um se encontrava.
Se, por um lado, não podíamos encontrar fisicamente o outro. Sentir seu
abraço, apreciar um café. De outro, aprendíamos uma nova maneira de estar com
outro. A distância exigia uma atenção maior à escuta. Em cada momento do
evento era possível aprender dialogando com ideias e experiências da escola, da
universidade e de outros espaços que professores e estudantes faziam educação e
filosofia. De tantos momentos ricos que vivi, quero partilhar com vocês a vivência
do grupo de estudo. Durante três dias, eu e mais 12 pesquisadores/as,
professores/as e estudantes da graduação e pós-graduação partilhamos nossos
textos, discutindo os conceitos que atravessavam nossa escrita a fim de reorganizar
um novo texto que não apenas era a síntese de nossas produções. Era uma nova
escrita, uma escrita que pudesse recuperar pensamentos e experiências de cada um,
atravessada pelo momento que vivíamos.
O primeiro dia do grupo de estudo parecia o primeiro dia de aula,
precisávamos falar um pouco de nós mesmos e do que pensávamos. Cada um
compartilhou o texto que escreveu para o colóquio e fomos juntos, a partir do
documento colaborativo do grupo de estudo, organizado pela coordenação do
evento, descobrindo nosso jeito de conduzir nosso encontro.
Os temas que o grupo trouxe para o colóquio eram diversos, mas muito
interessantes. Vejam que títulos criativos: 1) Trajetórias de si e do mundo; 2) O
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ensino de Filosofia e uma nova experiência do tempo; 3) Porque brincar é coisa
séria: política e infância em Walter Benjamin; 4) A invenção de uma docência em
dança com a pequena infância; 5) Ensinar filosofia para alunos de ensino médio:
empatia e “aproximação” em tempo de distanciamento; 6) Hoje é dia de
Orientação Coletiva...; 7) Pandemia naturalizando a continuidade dos sem?; 8)
Precisamos dialogar sobre como nos entendemos; 9) “Cabelo, cabelo, cabeleira!”
Ele define a sua, a minha, a nossa beleza?; 10) A educação remota e a falsa noção
de sujeito: do silenciamento das juventudes em nome do Capital; 11) Entre
plataformas, mídias, equipamentos e conteúdos qual o lugar (ou não-lugar) do
corpo-próprio nas relações de ensino/aprendizagem remoto e EAD?; 12)
Cartografia de inter(in)venção do graffiti no cotidiano da periferia de Fortaleza:
territórios educacionais em invenção; 13) Reflexões sobre trajetórias escolares de
mulheres negras em diálogo com filósofas negras.
O pessoal era mais que criativo. Eles estudaram muito sobre temas que os
tocavam. Lembram que quando chegamos na escola também trazemos muitos
conhecimentos conosco. É um pouco isso que estou descrevendo para vocês.
A rotina era sempre diversa. Todo dia, tínhamos uma nova tarefa para
realizar. Da partilha de nossa escrita a uma nova escrita, cada um realizava o
exercício de reescrever num único texto o pensamento de todos. Confesso que o
trabalho exigia atenção e muita escuta. Mas, no final do terceiro dia, os
participantes já estavam realizando a tarefa de escrever e reescrever muito mais
rápido. No final, era sempre um novo texto que escrevíamos a cada dia.
Eu espero que nessa escrita que chega a vocês através dessa carta, aos
poucos, lembre a cada um e cada uma das pequenas memórias que nos constituem
e nos conduzem à luta contínua e corajosa que anime e renove nossa esperança na
tarefa sempre permanente de estar aprendendo. Sigamos avante.
Para descrever a saudade de cada um, vou lembrando o perfume de nossas
flores e frutos que atravessam nossas vidas. Um cheiro bem forte.
waldênia leão de carvalho

135

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

rio de janeiro, uma tarde de outono, é abril.

ao grupo laerte nazareno de oliveira quemel
E por falar em saudade, onde andam vocês?
Espero que estejam se cuidando, resistindo... Faz meses que não tenho
notícias de vocês depois daquelas três noites de estudos intensos no X Colóquio
Internacional de Filosofia da Educação, organizado pelo Núcleo de Estudo de
Filosofias e Infâncias – NEFI. Lembro que estávamos muito curiosos e curiosas
sobre o formato que estávamos experimentando.
Participar de um colóquio remotamente com encontros em salas virtuais foi
uma completa novidade. Sempre dá aquele friozinho na barriga se arriscar no
desconhecido. Fomos pouco a pouco nos entendendo e desentendendo com os
recursos da tecnologia, fomos caminhando com insegurança, mas com muita
vontade de estudar, de compartilhar nossas ideias, pensamentos e experiências.
Fizemos uma brevíssima apresentação e já deu para sentir que a conversa ia
fluir de um modo muito gostoso. Sim, acho que saudade vem desse sabor que foi
o encontro. Um sabor de acolhida, de escuta. Fomos conversando, partilhando
nossas inquietações e perguntas. Foi tão bonito sentir que a nossa atenção estava
em pensar questões que atravessam as nossas vidas enquanto estudantes e
professores e professoras!
Ninguém perguntou sobre o que seria feito de tudo aquilo que estávamos
pensando juntos. Lemos nossos textos que escrevemos e enviamos ao colóquio.
Foi um exercício de retornar a nós mesmos, a nós mesmas, mas, ao mesmo tempo,
nos distanciando entre o tempo da escrita daquelas palavras e o voltar a elas.
Inventamos um tempo, um tempo para estar juntos em tempos de isolamento.
Não seria esse talvez um dos nossos maiores desafios, criar um tempo, como
fazem as crianças, que brincam completamente entregues ao que fazem, ao
momento?
Acho que foi isso que tentamos fazer, foi esse um dos sabores do nosso
encontro. Um sabor de saudade de um tempocriança... Escutamos, partilhamos
nossas histórias. Nosso grupo se encantou com o relato de um dos nossos colegas
e sua experiência com a dança do passinho de seus alunos adolescentes na favela.
Foi como se o professor, que foi convidado pelos estudantes, nos convidasse a
experienciar a alegria e a leveza de uma dança... Então decidimos que nossa escrita
coletiva no terceiro e último dia de nosso encontro seria uma poesia, um poema
passinho. O grupo ficou animado com o desafio e começamos a escrever soltando
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as amarras do próprio corpo para fazer da escrita uma dança, arriscando,
ensaiando... Foram brotando palavras, frases, ideias...
Esquecido do passar das horas, o grupo seguiu montando e desmontando
o que estávamos fazendo, como se fosse um jogo, sem competição, mas pelo
gosto do próprio colocar os pensamentos em jogo. Mais uma vez acho que
criamos um tempo-criança, como experimentávamos nos nossos inícios na escola
quando a professora organizava textos coletivos com um pedacinho aqui, outro
acolá, do que cada um/uma ia dizendo. Era aquela confusão para começar, todo
mundo falando ao mesmo tempo entre risos e brincadeiras e o texto ia nascendo,
nascendo...
O tempocriança tem a ver com essa sensação de que algo está nascendo.
Às vezes nem sabe direito como explicar, porque talvez seja mais de sentir,
dessas coisas de sentimento. Quando acontece isso a gente se embola todinha pra
explicar... as palavras parecem fujonas... mas mesmo assim a gente tenta lidar com
elas, tenta escrever...
Escrever assim, como quem dança a dança do passinho, foi um modo que
encontramos de nos aproximar, mesmo distantes, da garotada da escola. São
muitos meses sem sentir essa efervescência de vidas. Temos nos visto por uma
tela de computador ou de celular, tão diferente daquele calor humano, daquela
agitação, dos braços que se abrem para nos abraçar, dos sorrisos, das queixas, das
chatices, dos cheiros...
A escola esteve conosco em cada palavra de nossa poesia passinho, como
se cada passo dessa dança fosse para não nos deixar esquecer que ela é habitada
por vidas, por muitas vidas. Nela também podemos sentir esse tempocriança
quando as coisas nascem de repente, de modo surpreendente como estava
nascendo a poesia do nosso grupo...
Estávamos ali também compondo com nossos afetos, com nossa saudade
da escola, da convivência nela.
Estamos em 2021, mas a pandemia se agravou. É como se 2020 não tivesse
passado. Todos os dias morrem muitas pessoas, cada vez mais, como num
pesadelo macabro que parece não ter fim. É um tempo muito diferente do
tempocriança, que é um tempo de nasceres. E nossa saudade da escola talvez seja
porque lá podemos sentir esse tempo, o tempo onde a vida pulsa.
Temos saudade da vida num país de morte...
Os três dias que nosso grupo se reuniu foi uma pausa para nascer de novo.
Nascemos sozinhos, pelo menos a grande maioria de nós que não somos gêmeos,
mas o nascer na escola é um nascer no coletivo. Pensar, ler, escrever com vocês
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nesses três dias foi assim, saborear um tempo criança onde podemos nascer juntos
mesmo já tendo nascido muitas vezes.
Também morremos um pouco com o Laerte Quemel que, como tantas
outras vidas, se perderam na pandemia. Nos momentos finais de nosso encontro,
perguntei ao grupo se tinham reparado que cada grupo tinha um nome. Lembram?
Vocês ficaram em silêncio por alguns segundos até que alguém disse que tinha
ficado curioso, mas não tinha perguntado. Contei a história do Laerte e falei que
seu nome estava do site Inumeráveis. Lá podíamos ler que uma das marcas mais
bonitas que ele deixou foi o sorriso. Ficamos emocionados/as do mesmo modo
que estou agora escrevendo estas linhas... enquanto escrevo para vocês muitas
outras vidas já terão se despedido dessa existência.
E poderia ser diferente, e isso dói demais pensar...
O sorriso do Laerte, que não conhecemos, certamente deixou uma saudade
infinita em quem o ama. E acho que só o amor pode fazer nascer vida na morte.
Faz a gente acreditar que pode nascer de novo, muitas vezes. Quem sabe fizemos
isso nas três noites que nos encontramos, em cada palavra da poesia passinho, na
acolhida ao outro, nas perguntas, na escuta, no desejo do abraço, nos olhares, nos
sorrisos.
Tal qual Sherazzade que encontrou um modo de driblar a morte, sempre
contando uma história para adiá-la, estar com vocês estudando, escrevendo uma
poesia passinho me fez sentir o sabor desse tempocriança que insiste em nascer,
viver...
Com carinho e saudade na esperança de reencontrá-los em breve,
Um abraço,
edna.22

22

Edna Olimpia
138

epístolas

noviembre, 2020.

hola querida “no participante”:
¿Cómo estás? Hace rato que no conversamos. Estuve un poco atareada en
este último tiempo, pero a la vez muy entretenida y disfrutando de lo que hacía.
Te preguntarás por qué te llamo así y no por tu nombre. Quizá sea ese sí o
ese no una huella interesante. No sé si te acordás que presentamos cada una un
escrito para el XCIFE de Río de Janeiro. Supongo que sí porque hasta recuerdo
que me comentaste que elegiste el turno noche para los grupos de estudios, sos
dormilona para la mañana.
¿Sabés qué recordaba hace unos días? Cuando por audios de whatsapp nos
leíamos las escrituras y formulábamos y reformulábamos las preguntas de cada
una para que sean claras, pertinentes, que respondan al tema del coloquio, jajajaja.
Y ¿recordás? esa noche en tu casa imaginando cómo podría desarrollarse algo así
en forma virtual, ¡cuántas hipótesis arriesgamos!
Te escribo estas líneas porque me dijiste que, por situaciones familiares,
habías decidido no participar. ¡Qué pena sentí al escuchar tu mensaje! Yo sé el
desafío que significaba para vos ser parte de esto. Lamenté tanto no poder
convencerte que lo hicieras igual, que seguramente tu voz iba a ser interesante en
el grupo que te tocase participar, que no te iba a demandar nada diferente de tu
caudal de ideas, de tu forma de preguntarte habitual, de esa forma que tenés de
pensar y repensar. Lo intenté, pero no pude… debés tener guardados mis
insistentes audios…
Muchas veces me dijiste que lamentabas no seguir adelante con la
participación y recuerdo que te alegraste tanto cuando me convocaron para ser
mediadora. ¡Qué coraje el mío! Decir que sí inmediatamente sin pensar que tal vez
no estaba a la altura del rol, de la experiencia. ¿Y si no lo hacía bien? Y ahí estuviste
alentándome. Estuve a punto de invitarte a ser mediadora, Walter hizo una
invitación abierta.
Después empezó la cuenta regresiva, y casi no hablamos más. Te cuento
que tuvimos encuentros de formación como mediadores. La primera vez me
conecté y no sabía qué iba a encontrar ni a quienes. Algunos rostros eran
familiares, de otros encuentros, de las redes, por presentaciones. Pero lo más
incómodo en ese primer momento fue que tenía que seguir las indicaciones o lo
que planteaban de lo que teníamos que hacer en otra lengua. ¡No hablaban todos
en español, los coordinadores del encuentro hablaban portugués! No te imaginás
mi desesperación, hablaban con la velocidad coloquial, pero sabés como soy, con
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todas mis antenas contextualmente seguía la conversación. Cada tanto una
consulta en español me daba señal que iba comprendiendo bien. Cuando
empezaron a aparecer cosas escritas (si bien leyéndolo entiendo más) funcionó el
traductor a full jajajaja. Pequeños nexos entre ideas mal comprendidos me llevaban
por otro camino. Fue súper desafiante, mucha adrenalina, pero me daba cuenta
que lo que me proponían hacer durante el encuentro no me era ajeno, era algo de
lo que intentamos en nuestros encuentros con colectivos docentes. Obvio acá no
sabía con quienes iba a trabajar, ni con qué material, ni las reacciones de la gente,
pero no me afectaba mucho eso.
En algún momento pensé que si estabas conmigo te hubiese fascinado
como a mí ser parte de todo esto. Después me dije, menos mal que no se enganchó
porque te morías con lo del idioma y ni te cuento después cuando entramos en lo
tecnológico. Sentí pánico, que no iba a poder jajajaj, por suerte no era la única en
ese estado, eso siempre ayuda “mal de muchos…” No sabía de qué me hablaban,
tenía terror de no encontrar los materiales y todo eso… te juro que para mí es casi
mágico como funciona. De pronto entrabas a la página del coloquio y estaba todo
ahí, a disposición, te movías por distintas salas, presenciabas diferentes actividades
solo clickeando. Imagínate lo que fue para mí, no me perdí nada, transité por
cuanto espacio disponible hubo.
Sigo creyendo que te hubiera encantado participar de los grupos de
estudios, qué pena que no lo hiciste. Es lo que nos gusta hacer, pensar, compartir,
producir ideas, preguntarnos. Fue maravilloso todo lo que al interior de cada grupo
aconteció. Cada uno tuvo sus singularidades. El mío fue bastante armónico, muy
respetuoso, éramos niños explorando lo que se proponía, en condiciones de
igualdad. Sabían que yo los recibía y les brindaba cierta información, pero al
momento de producir juntos eso desaparecía, mis ideas, mis preguntas eran
puestas en juego como las de todos. Me corrí del lugar de “ordenadora”, señalaba
algunas cosas que me parecían pertinentes, pero ellos también lo hacían. Fue tan
lindo y enriquecedor. Aprendí un montón. Éramos de diferentes países y por
momentos hablábamos de la misma experiencia, fue raro, pero generaba más
intimidad y confianza. Y nos re divertimos seriamente a pesar de que todo lo
tecnológico falló jajajaja. Pero lo pude resolver con ellos, improvisé, tomé
decisiones sin consultar demasiado al resto del equipo porque colapsamos a los
coordinadores en la desesperación de ese primer momento. Todo salió bien.
Relajados llegamos al segundo día y nos encontramos con la página caída…
en fin fue una serie de eventos desafortunados que nos unieron más, nos hizo
compartir soluciones, acompañarnos de otro modo y desplegar una autonomía sin
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perder el norte que fue fantástico y muy coherente con la propuesta misma del
coloquio. La tranquilidad y la contención de los coordinadores fue de no creer.
¿Sabés? No podía dejar de imaginar tus posibles reacciones ante cada
inconveniente, tu desesperación, tu desistir y tu terquedad en querer poder. Sigo
pensando ¡cuánto me hubiese gustado que seas parte! Te perdiste la caminata de
este año. Y ni te cuento lo que hubieses disfrutado los encuentros sociales, con
bebidas, música en vivo, conversaciones íntimas, y disparatadas, mucha alegría y
risas, mucha seriedad, conocer un poco más de cada uno. Fue divertido. Y los
juegos sacados de la galera por los coordinadores jajajja. Una maravillosa
atmósfera se fue formando y sigue todavía. Ya terminó la prefase del XCIFE, pero
no concluyeron nuestros encuentros, contactos, risas, compartir momentos
formativos. Sigo comunicándome también con los del grupo de estudio, eso
también es lindo de esta experiencia.
Ahora nos queda esa incertidumbre de la posibilidad del encuentro
presencial, del abrazo, del sentarnos frente a frente a tomar un café, una cerveza,
una caipirinha. ¿En esa sí te prendés? Andá pensándolo… viajamos juntas como
en otras oportunidades… hotel, subte, Maracaná y listo! en la UERJ!!!!
No quiero cansarte, pero no podía dejar de contarte todo lo que no pudiste
vivir en esa semanita de octubre. No se trataba de saber qué hacer de un modo
uniforme, sino de hacer, los modos, las formas, con quienes, los recursos, las
posibilidades se generaban en el estar juntos. Me quedo pensando en qué afectará
el posible encuentro presencial el haber tenido esta experiencia virtual previa ¿lo
afectará? No lo sé…
En fin… no te distraigo más con mis entusiasmos e insistencias. Me
despido con un abrazo de osa, pero la próxima no te la perdés ¿siiiii????
Escribime, así sé algo más de vos…
Cariños miles
Mirta.
Balbuceos
Mi espiral de vivencia “filosófica”.
A modo de cadáver exquisito…
A modo de tsunami de sensaciones y valoraciones más allá de un orden de
escritura…
A modo de rompecabezas con piezas perdidas…
XCIFE
Juntos en una experiencia.
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Una experiencia de pensamiento.
Un pensamiento infantil.
Infantil en su curiosidad, en su preguntar.
Un preguntar que inquieta.
El inquietar que nos mueve.
El movimiento que nos posibilita buscar, crear, inventar.
Invención de los niños, del arte, del filosofar.
Filosofar, hacer arte, ser infancias… en un tiempo intensidad.
Intensidad de un tiempo presente que afirma.
Un afirmar que no deja de ponerse en duda.
Un dudar que abre caminos.
Caminos que nos encuentran con otros.
Encuentros que nos llevan a descubrir.
Descubrir(nos) re inventando, re existiendo, resistiendo junto a otros.
Re existir, resistir, reinventar con otros, nuevas formas de educar.
Una educación potente en su imposibilidad.
La imposibilidad de la scholé.
¿Qué puede una scholé?
¿Puede una educación filosófica?
¿Qué puede una educación filosófica?
Puede hacer vivir experiencias como XCIFE.
Puede oír voces de niños en otras sintonías.
Puede hacer que los cuerpos sean de otro modo, sean afectados y afecten.
Puede expresarse en lenguajes del arte.
Puede ayudarnos a pensar y preguntar juntos.
Puede hacernos imaginar otros mundos.
Puede abrir líneas de fuga.
Puede siempre ensayar lo que desde otras miradas se piensa imposible.
Puede esperar lo inesperable. Perderse, desviarse, encontrarse.
Puede agudizar los sentidos para estar atentos a lo que el caminar nos
ofrece.
¿Puede…?
¿Puede transformar sustantivos en verbos?
Puede atravesar la vida, si una experiencia como el XCIFE es lo que “me
pasa” y no solo algo que pasó…
mirta23
23
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rio de janeiro, 9 de abril de 2021.
ano II da pandemia mundial/covid-19.

aline, amiga querida,
como estás?
Há dias, o desejo de escrever essa carta me acompanha... mas, como bem
sabes, o contexto pandêmico que vivemos somado aos desgovernos desse nosso
país me deixam, muitas vezes, sem energia vital. A aposta na morte tem sido a
opção desses desgovernos a nível, sobretudo, federal, mas, também, estadual e
municipal. Aqui, no Rio, já são mais de 40 mil mortes! No país, quase 362 mil!
Tempos difíceis e de muita tristeza!
Mas a aposta na vida tem sido a nossa opção. Não por acaso, seguimos,
desde o início dessa Pandemia, conversando sobre nossas ações de estudo,
pesquisa, da vida mesmo, cotidiana, de cada dia... e fiquei de te contar da
experiência vivida, como mediadora, no grupo de estudo durante o X Colóquio
Internacional de Filosofia e Educação (X CIFE) que aconteceu, como já sabes, na
primeira semana de outubro, no ano passado.
Afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma educação filosófica?, foi o
convite do X CIFE. Conversamos e pensamos sobre essas três palavras quando
te enviei o link do colóquio. E as nomeamos como palavras-potentes; palavrasesperança; palavras-ação; palavras-vida! Gostamos, nós duas, das palavras. Com
elas dizemos de nós, dos nossos corpos, desejos, interesses, curiosidades, modos
de pensar as coisas do mundo. Modos de discordar das coisas do mundo. Desse
nosso mundo, de mundos vividos e, também, mundos imaginados, desejados e
perseguidos, nos gestos mínimos, cotidianamente praticados por cada uma, cada
um de nós; por todes nós!
Afinal, o que o atravessamento de uma pandemia, que parece suspender o
passado e o futuro, nos faz pensar?
Pergunta presente no texto-convite do colóquio. Pergunta presente no
grupo de estudo. Um grupo formado por mulheres professoras, estudantes da
graduação e da pós-graduação. Professoras de crianças, de jovens e também de
adultos, na escola básica e na universidade. De quatorze participantes inscritas, dez
participaram dos três dias de encontros’ do grupo de estudo.
O interessante, Aline, foi que a leitura dos textos, sem identificação, e em
uma hora, um tempo inicialmente curto, embora tenha causado estranhamento
em algumas participantes, possibilitou uma boa conversa a partir dos temas
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abordados. Os textos falavam de crianças, infâncias, escola, formação docente,
desigualdades, direitos, violência, políticas públicas, mundo virtual, tecnologias,
gripe espanhola, pandemia, sobre respirar, mundo do trabalho e família em tempos
de pandemia... temas singulares e comuns a todas nós.
Parar para ler os textos, pensar no que nos provocavam, pensar e
elaborarmos duas perguntas que dissessem da nossa conversa, a partir dos textos,
foi tornando o tempo vivido um tempo intenso. Foi dizendo-nos de um modo
outro de fazer um colóquio: sem apresentação de trabalho, mas com perguntas,
conversas, presença, escuta...
No dia seguinte, uma surpresa para o grupo: nossas perguntas foram
encaminhadas para um outro grupo e recebemos duas perguntas para, com elas,
pensar e conversar. As perguntas recebidas dialogam com as nossas perguntas?
Com a pergunta-tema do Colóquio? O que nos provocam pensar? O que afirmam?
O que interrogam?
Inicialmente, o movimento de responder as duas perguntas se fez presente.
Mas interrogar as afirmações das respostas e perceber afirmações presentes nas
perguntas foi abrindo possibilidades para que pensássemos, coletivamente, em
nossas incompletudes, inacabamentos, fortalezas, experiências, fragilidades...
E, no final do segundo dia, o comunicado de que no dia seguinte nos
dedicaríamos a escrever, coletivamente, um texto. Um texto que comece e finalize
com uma pergunta, como os que enviamos para o Colóquio.
Silêncio! Olhares atentos e desconfiados, na tela do computador. Assim,
nos despedimos...
Aline, preciso destacar o quanto foi incrível o movimento experienciado na
escrita coletiva do texto. Iniciamos o encontro, como fazíamos, lendo as anotações
realizadas no pad. À medida que líamos, uma e outra pessoa destacava a
importância de levarmos para o texto um determinado registro, uma determinada
pergunta, uma narrativa compartilhada. Concordávamos. Discordávamos.
Negociávamos...
As duas perguntas-presente que recebemos do outro grupo – “Que ponte
criamos para dar sentido ao vão? Que vão dá sentido às nossas pontes? O que
temos criado e suportado diante desse encontro com o desconhecido?” –
iniciaram o nosso texto. A cada destaque, rememorávamos e ampliávamos
reflexões vividas, por nós, nos dias anteriores. Outras questões foram surgindo ou
foram se tornando mais fortes entre nós, mulheres-professoras-estudantes, no
processo de escrita do próprio texto. Uma escrita coletiva inscrita em uma
experiência de pensamento e na potência do encontro.
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Estar atenta, escutar, falar, perguntar, calar, pensar... pensar com o grupo.
Aprendizados e desafios, vividos por mim enquanto mediadora. Desafios e
aprendizados vividos por nós, Aline, em nossas vidas cotidianas e de professoras.
Não por acaso, finalizamos o nosso texto perguntando-nos, ao perguntar:
o que pode uma educação filosófica em tempos de pandemia marcados pelo grito
das desigualdades sociais? Pode potencializar resistências? Criar pontes?
Com carinho, um abraço,
carmen sanches
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querido paulo,
Há tempos não te escrevo, mas não pude deixar de fazê-lo agora. Como
sabe, coordenei um grupo de estudos no X CIFE. Sempre fico muito tocada nos
colóquios com tudo que vejo, aprendo, sinto, mas desta vez foi diferente, teve um
q a mais, uma sensação diferente e que venho aqui te contar.
Em tempos difíceis
Aquele menino se fez perceber.
Entrou quieto e acanhado,
Mas aos poucos se deixou aparecer.
O brilho de seus olhos, o tom de sua fala
Me fez entender.
Muito além de acadêmicos,
O que um aluno pode ser.
Ryan rompeu as amarras, tirou minha venda
E me deixou ver.
A ninhez daquele menino
Era o que precisávamos para compreender.
Cada um doou o que de melhor tinha em si
E se deixou transparecer.
Não se importando com o título de cada um ali,
O fogo do conhecimento se viu acender.
E num grupo de tanta heterogeneidade,
A palavra que ficou foi acolher.
E a mim coube absorver
E agradecer.
Sabe, este poema saiu de mim, assim, sem eu perceber, a lindeza daqueles
dias talvez eu não saiba expressar em prosa, mas quero que saiba que você estaria
muito orgulhoso, não só como educador, mas como ser humano, do que foi
vivenciado naqueles três dias. Queria muito que você estivesse ali e que estivesse
aqui. Bom, vou tentar começar de novo, desta vez sem devaneios.
Começamos pessoas, meros quadradinhos na tela do computador. Uns
caíam, outros entravam, se desculpavam, caíam de novo. Alguns permaneciam e
seguiam. Homens, mulheres, do norte, do sul, do nordeste, centro-oeste e sudeste,
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professores, alunos, doutores, mestres, graduados, diferentes origens, diferentes
pensamentos, todos ali com aquela ânsia pelo que estava por vir.
Minha perna tremia, mas ninguém via, era a primeira vez que eu coordenava
um grupo num colóquio on-line. Enquanto professora primária, naquele
momento de pandemia, minha vida estava envolta por uma nuvem turva e
amedrontadora, que só quem esteve em sala de aula em 2020 sabe do que estou
dizendo, mas abri um espaço para o CIFE e agradeço, como agradeço... Aqueles
dias trouxeram um sopro de esperança e amor ao meu coração que, talvez, não
tenha tido a oportunidade de sentir em outro momento.
Cada um chegou e não se apresentou. Ali estávamos nós, pessoas, sem
rótulos, todas com um mesmo foco, fazer acontecer a proposta sugerida aos
grupos de estudos.
Na tela os textos enviados pelos participantes, sem o nome do autor. Uma
hora para lermos, juntos, com as câmeras abertas, olhos atentos e leitura silenciosa.
Cada um no seu ritmo. Cada um escolhendo o que e como queria ler, cada um no
seu quadrado, literalmente.
Engraçado como esta leitura individual-compartilhada nos uniu. Ninguém
questionou o porquê de não termos enviado o texto antes, para que fizessem uma
leitura prévia. Acolheram a proposta e ali começamos a remar juntos rumo a
imensidão que é o mar de conhecimentos a serem partilhados.
Como foi bonita nossa travessia!
Falando em travessia, me lembrei do trecho de uma música do Milton
Nascimento.
Falar da cor dos temporais
Do céu azul, das flores de abril
Pensar além do bem e do mal
Lembrar de coisas que ninguém viu
O mundo lá sempre a rodar
E em cima dele tudo vale
Naquele momento tudo valia, tudo era possível. Trocamos experiências,
falamos sobre os textos, claramente identificamos o texto do Ryan, mas
combinados fingir que não, já que a proposta era não saber quem os havia escrito.
Ainda não sabíamos, mas este menino seria o maestro da orquestra que nosso
grupo formou.
Pensamos 3 perguntas sobre tudo o que lemos e falamos, esse era o novo
comando. Documento compartilhado na tela...
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Vou abrir um parêntese, não fosse a impossibilidade dos encontros
presenciais, jamais teríamos a possibilidade de escrever juntos, no mesmo
momento, 13 pessoas em uma única folha A4. Que grandeza tem essa escrita!!
Que possibilidade estávamos perdendo...
Voltando... Documento compartilhado na tela e muitas cores na escrita,
cada uma era um de nós. E, valendo-nos da democracia, votamos as três que
entendemos serem as mais pertinentes. Uma delas foi tirada do texto do Ryan,
mas foi sugerida por outra pessoa. Selecionadas as perguntas, o que seria do dia
seguinte?
O que será amanhã?
Responda quem puder
Não sabíamos. Na verdade, eu sabia, mas era como se não soubesse.
Amanhã chegou e a alegria no olhar de cada um com o reencontro foi lindo. Era
como se amigos de longa data se reencontrassem após tempos distantes. Sorrisos
com o olhar foi o que mais se viu. Abraços na alma foram tantos...
Paulo, está dando pra acompanhar minhas palavras? Queria que você
sentisse um pouco do que sentimos. Espero que esteja conseguindo.
Recebemos três perguntas de outro grupo. Lemos, relemos, pensamos,
ruminados, discutimos, ouvimos, falamos, sorrimos, respondemo-las juntos.
Sempre juntos. Naquele documento único onde todas as mãos são escritoras
síncronas de um mesmo texto.
Ahh neste dia nos apresentamos, mas já não mais fazia diferença porque o
que havíamos construído até ali, enquanto pessoas, era muito maior do que saber
a profissão de cada um, saber de onde vieram ou se tinham títulos acadêmicos
ou não. Uma coisa nos surpreendeu, Ryan estava no 7º ano do Ensino
Fundamental, era mais novo do que havíamos pensado. Definitivamente sua
grandeza não estava no número que representava sua idade.
Terminamos o dia com a informação que o dia seguinte nos reservava a
escrita de um texto de nosso grupo, começando com uma pergunta e
terminando com uma pergunta.
A boniteza de nossa escrita nem um pintor renascentista poderia expressar
porque duas mãos quase nunca expressam a potência de muitas e ali éramos
muitos e éramos um. O texto corrido virou poesia e voou de nós para o mundo.
Aquele texto é a expressão da união de desconhecidos, é a prova de que a
distância pode aproximar e que a pandemia também floresce.
Sabe, Paulo, ao colocar no papel tudo o que vivemos naqueles 3 dias, meu
coração se encheu novamente de amor. Obrigada por estar aí e me ouvir em
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escrita. Se não fosse por você, por querer partilhar contigo estes momentos, este
sorriso não estaria aqui em meu rosto.
Pra terminar quero dizer o quanto sou grata à mãe do Ryan, que o
desafiou a escrever o texto pro CIFE e, desta forma, propiciou ao nosso grupo
um deslocamento que não seria possível sem a presença dele. Talvez este
menino não saiba a importância que tem, mas nós, demais participantes,
sabemos.
Vejo que essa experiência fez meu eu transbordar. Me fez ver que a
Academia não deve ser feita só por acadêmicos, que ela precisa desse sopro do
diferente, da vivacidade do novo e que estamos aqui pra sempre aprender, bem
mais que ensinar.
Eu já falei, mas vou falar de novo, meu coração está repleto de gratidão,
transbordando amor e com a certeza de que construir pontes é o caminho, que a
união é o que nos faz ser melhor e que é neste meio que eu quero estar.
Meu querido amigo, obrigada por permanecer mesmo não estando.
Espero que eu tenha conseguido me fazer entender e que você tenha conseguido
sentir um pouquinho do que eu senti.
Me despeço na esperança de dias melhores.
Beijos de batom vermelho,
nanda24

24
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paraty, 17 de abril de 2021.

querida comunidade cirandeira: alunos/as, professores,
educadores, famílias...
fui convidada a escrever uma carta para qualquer destinatário de minha
escolha e contar um pouco dos afetos que me perpassaram ao participar do X
Colóquio Internacional de Filosofias e Infâncias (CIFE), realizado pelo Núcleo de
pesquisa da UERJ, NEFI.
Escolhi vocês.
Sei que os tempos não têm sido fáceis e por isso mesmo gostaria de
contagiá-los com uma experiência amorosa, generosa, alegre e infantil que me
aconteceu na primavera de 2020, a fim de gerar em vocês esperança, pois, como
disse nosso amado e eterno Paulo Freire: a educação tem a ver com alegria e
esperança.
E, quem sabe, a partir desse relato, vocês se sintam inspirados a participar
do próximo CIFE.
Também os escolhi, porque nossa escola comunitária leva o nome de uma
dança tradicional de Paraty, a Ciranda, que muito simboliza o que foi essa
experiência para mim.
Recebemos um convite para participar de um evento acadêmico totalmente
online. Convidamos outros a participarem também. Foi nossa primeira
experiência nesse formato, enquanto Grupo, que tem como uma das suas
características mais fortes os encontros e afetos; não apenas do pensamento, mas
de pele. Sim, de pele. Pois como bem disse Paulo Freire, o ato educativo se faz
olho no olho, pele com pele. E esse foi o nosso primeiro questionamento:
conseguiremos sentir, experienciar sem esse contato físico?
E por que aceitaríamos a um convite como esse? Com tantas incertezas e
receios? O que nos faz aceitar um convite? Uma amiga professora, doutoranda do
NEFI, Edna Olimpia, costuma perguntar “que convite verdadeiramente nos
convida”?
Nossa Escola Comunitária Cirandas tem em sua prática convidar: a uma
gestão comunitária, a uma pedagogia comunitária, a uma rede de apoio solidária
às famílias em situação de vulnerabilidade social, principalmente nesse contexto
de pandemia, aos grupos de estudos, às formações, às nossas festas que agora são
feitas virtualmente... assim como acontece numa roda de ciranda.
Como muitos de vocês sabem, fui criada entre os mestres cirandeiros
caiçaras de Paraty. Cresci dançando ciranda nos almoços de domingo na casa de
minha avó, D. Rosa, e vendo-a sair aos finais de semana com sua saia de chita,
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unhas pintadas, batom vermelho e flor no cabelo para ensinar os turistas das
pousadas a dançarem ciranda enquanto seu companheiro tocava com o grupo Os
Sete Unidos.
A ciranda sempre foi um momento de muita alegria e brincadeira na
infância. Já na idade adulta, nada mudou. Nas festas da cidade, todas as vezes que
tínhamos ciranda era uma grande festa dentro da festa.
E uma das coisas que mais me impressiona na ciranda é que ela é aberta a
todas as pessoas que desejam entrar na roda. Para participar, basta aceitar ao
convite. De mãos dadas, em círculo, dançamos todos. Cada um no seu próprio
passo. Tem lugar para todo mundo... todas as idades... todas as línguas...
Como paratiense, neta de pescadores caiçaras, ver estrangeiros, turistas,
nativos, juntos numa roda, de mãos dadas, dançando mesmo quando não se sabe
os passos, cantando através dos sorrisos e do brilho nos olhos, mesmo sem saber
as letras, fazendo pares, é de uma beleza e alegria inenarráveis. A ciranda, para
mim, representa convite. Acolhimento. Abertura. Igualdade.
Assemelhando-se à ciranda, o CIFE fez um convite diferenciado em 2020.
Um convite aberto a todos e todas. Pela primeira vez em sua edição, o
NEFI abriu inscrições para crianças desde a alfabetização e para todas as pessoas
que desejassem “entrar na roda” para conversar. Estudar juntas.
Os trabalhos poderiam ser enviados em diferentes linguagens: escrita,
audiovisual, artística... não teríamos mesas nem sessões especiais com convidados
“famosos” e doutores no campo da Filosofia e Educação, como é de práxis nos
eventos acadêmicos. Todas as pessoas estariam juntas, independentemente de suas
idades, títulos e formações, em grupos de estudos por três dias, ouvindo e
conversando uns com os outros sobre o mundo da vida. Sobre educação, filosofia,
infâncias, pandemia...
Já se passaram 6 meses desde o X CIFE, e agora, ao sentar-me para escrever
o que foi que me aconteceu naquela semana e tentar expressar nessa carta, só me
vêm as palavras de uma aluna da nossa escola que todas as vezes que fazemos as
experiências de filosofia e ela se sente muito afetada, diz: “eu tô pensando e sentindo
muitas coisas, mas não consigo dizer”. Ana Beatriz, uma adolescente de 14 anos,
traz em seus gestos corporais os afetos de seus “sensamentos” (como eu costumo
nomear os sentimentos e pensamentos misturados). É assim que me sinto ao
tentar colocar em palavras aquilo que talvez não se possa traduzir. No entanto, o
farei, ao menos, numa tentativa senão de traduzir, mas de eternizar aquilo que a
memória amou, pois, como escreve a poetisa Adélia Prado: “tudo o que a memória
ama, fica eterno”.
E foi isso que mediar a sala Juliana Chen significou para mim.
Iniciei o primeiro dia com frio na barriga. Medo de como os participantes
reagiriam ao saber que não faríamos uma rodada de apresentações de nossos
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trabalhos. E se a proposta de leitura silenciosa dos trabalhos dos outros e de uma
leitura aberta e sensível em vez de avaliativa – no sentido julgador do termo – não
fosse acolhida, o que faríamos? Pois, bem. Como bem disse a aluna Ana Beatriz,
“não sei dizer” o que foi que aconteceu. Apenas, que o inesperado tomou o lugar
do esperado e passamos os três dias de estudos com experiências lindas e
marcantes para o grupo...
Ficamos sensibilizados ao conhecer um pouco da história da veterinária
Juliana Chen, vítima da Covid-19, homenageada com o nome da nossa sala. Esse
momento inicial pareceu guiar o ritmo dos outros dias. Cheio de leveza, de escutas
generosas, de compartilhamentos, de sensibilidade, de sorrisos, de abraços com os
olhos, de trocas de experiências, de muitas e infindáveis perguntas e de uma
comemoração no último dia com a nostalgia de um próximo re-encontro.
Participantes de cada canto do nosso Brasil, com seus sotaques e
experiências próprias... Nunca tinha visto algumas daquelas pessoas, mas a
sensação era de como se já nos conhecêssemos. Conforme íamos perguntando
sobre os textos uns dos outros, na ânsia de conhecer a prática educativa de cada
um, mais íamos nos reconhecendo no outro. Nos surpreendíamos com as
“coincidências”. E nos sentimos tão próximos, talvez, mais do que se tivéssemos
nos encontrado presencialmente na sala do 12º Andar da UERJ e apenas ouvido
cada apresentação de 10 minutos, pegado o certificado e saído para a próxima
programação do evento.
Essa experiência me faz refletir sobre o modo como temos nos aproximado
das pesquisas, dos eventos nas Universidades, da escrita, dos pensamentos, das
produções acadêmicas.
Percebo, às vezes, que quando convido a comunidade escolar para os
eventos acadêmicos há um certo receio em participar. Por que isso acontece? Que
convites a universidade tem feito à escola? (Outra pergunta que Edna nos tem
feito pensar muito em sua tese de doutorado).
O NEFI convidou a “fazermos escola” (fazermos skholé) no Colóquio? A
um “skholézão”, como brincávamos nas formações de mediadores. Mas será que
as escolas têm se sentido convidadas a estarem nas Universidades? O que faz um
convite ser convidativo?
Os motivos para aceitar ao convite do NEFI foram os de sempre: me abrir
às experiências e ter encontros bonitos que o CIFE costuma nos proporcionar,
mas os motivos que me fizeram continuar a ser convidada a passar os três dias
com o nosso grupo foram: a abertura das pessoas para aceitar os convites, a
disponibilidade de uma escuta sensível, a atenção que colocaram nas leituras e nas
conversas, a alegria e a amorosidade com que participaram. Esses motivos me
fazem pensar sobre o que têm nos aproximado ou nos afastado do ambiente
Universitário. E me remete às palavras de Jorge Larrosa quando diz que é o desejo
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de presença e a aproximação amorosa que nos faz dedicar atenção ao mundo, trazer
vitalidade a vida e ter uma relação de investigação mais próxima da realidade.
Às vezes, me questiono por que o amor não aparece tanto nas discussões,
nas escritas e nos encontros acadêmicos? Ou, quando aparece, fica subentendido,
fica por detrás, na sutileza, no quase imperceptível? Se o amor, como diz Renato
Noguera25, “é, antes de tudo, um projeto de investigação. É filosofia.”.
Outro questionamento que me faço é sobre o riso. Lembro do nosso
saudoso amigo, amado, Osvaldo Luís (in memoriam), que ao pensar em um projeto
para o seu Doutorado, me perguntava: “Por que na academia as pessoas não riem
tanto? Por que todo mundo é tão sério? Por que parece que as pessoas têm medo
de gargalhar, de dar risada? É sobre isso que eu quero escrever. Meu doutorado
vai ser sobre o riso”.
Osvaldo, que teve entre suas maiores marcas o sorriso e o abraço, me fez
pensar muito sobre essas perguntas, assim como eu acredito que tenha feito com
muitas pessoas que o conheceram e participaram desse primeiro Colóquio sem a
sua presença física.
E foi assim que nosso grupo, sala Juliana Chen, seguiu durante os três dias
fazendo escola: com risos, abraços virtuais, amor, escuta, abertura, acolhimento,
atenção, estudos... Não foi um espaço para competições, disputas, egos ou
imposições... Foi como uma ciranda. De mãos dadas seguimos a música que nos
une nesse caminhar da educação.
Seria o riso, a alegria e a esperança, a escuta e o amor o que faria um convite
ser convidativo? Que nos convidaria a andar juntos e a dançar numa roda de mãos
dadas?
Gostaria de convidá-los a minha ciranda caiçara...
Vocês aceitam?
Com amor, alegria e esperança...
carolina fonseca oliveira.

Noguera, Renato. Por que amamos: o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. Rio
de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2020, p. 107.
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olá, colegas educadores!
Pediram para que narrássemos a experiência de fazer parte do time de
mediadores do X CIFE. É sempre um desafio passar da experiência para as
palavras. Experiência é percurso, palavras parecem tentar fixar esse percurso.
Invoco Mnemósine, detentora dos monumentos atemporais de toda a experiência
humana, para que venha me ajudar a contar um isso ou aquilo do muito que
aconteceu através dos 12 corpos virtuais que se encontraram durante as manhãs
de 05, 06 e 07 de outubro de 2020.
Era a primeira mediação virtual que eu faria. Pouco versada nas tecnologias,
estava ansiosa. Nada sabia dos participantes. Algumas dificuldades técnicas
esperadas e inesperadas fizeram-me criar rapidamente um grupo no WhatsApp
para que nenhum participante ficasse perdido. Mas, enfim, lá estávamos, cada um
no seu quadrado.
Nosso Grupo (GE) estava na sala M16, mas tínhamos um nome: Cláudia
Márcia Cordeiro. Esse nome foi escolhido pela equipe de produção do X CIFE,
retirado do site Inumeráveis, uma obra do artista Edson Pavoni em colaboração
com muita gente e que continua em processo, “porque não há quem goste de ser número,
gente merece existir em prosa”. Uma homenagem do NEFI, que também é composto
de muitas gentes, para as vítimas do Coronavírus. Assistente social por ofício, Cláudia
carregava consigo o dom de cuidar. Cláudia nasceu em São Gonçalo (RJ) e faleceu em São
Gonçalo (RJ), aos 50 anos, vítima do novo coronavírus..
Mas ninguém da sala perguntou nada sobre o nome. Eu cá, sempre cheia
de expectativas em relação ao porvir, observei isso. E até me entristeci porque sei
que coisas importantes passam despercebidas porque o corre-corre da vida é
grande e não damos mesmo conta de tantas informações a que nossos corpos são
submetidos. Mas eu queria que todos soubessem e, no final do primeiro dia, contei
sobre o nome da nossa sala. Nunca vou saber se em outros dias alguém
perguntaria. Talvez! Talvez tenha sido ansiedade minha, talvez necessidade do
meu ser de compartilhar a importância do carinho do NEFI na escolha dos nomes
das salas.
Isso de nomes tinha tomado muito tempo nos encontros que tivemos para
a formação dos mediadores virtuais. Era novidade para todo mundo e tivemos
alguns encontros. Participei de todos que eu podia porque estava bem insegura.
Os nomes dos autores participantes tinham sido retirados dos trabalhos e não
fazíamos ideia de como isso seria recebido. Na nossa sala também não aconteceu
nenhum estranhamento em relação a isso e nem teve gente querendo se identificar.
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O grande acontecimento da sala Cláudia Márcia Cordeiro foi a Fran, uma aluna do
Ensino Médio de Paraty. Ter entre nós uma adolescente foi bastante comentado
pelo grupo. E só tivemos comentários positivos. Isso foi mesmo ótimo! Ela
mesma falou que achou que ia se sentir tímida e que se sentiu muito acolhida pelo
grupo.
Mas, no ritmo da memória que vai e vem dando cor ao que mais me marcou,
eu posso estar deixando muitas coisinhas de lado e vou tentar um relato um pouco
mais descritivo:
Apesar de termos 12 participantes, começamos com seis no primeiro dia.
Uma alegria encontrar um colega meu da graduação de filosofia. Bruno Bahia. Os
outros se chamavam: Ana Cláudia, Fernanda, Fran, Gabriel, Iria, Ivan, Nails,
Rodrigo, Marx e Wenceslau (desculpem se não grafo adequadamente. Retiro aqui
os nomes do grupo do WhatsApp). Não lembro quem esteve na primeira hora, mas
todos foram chegando e participando, sem rigidez, dentro das possibilidades,
porque a pandemia já estava espremendo a vida em tempos loucos. No NEFI, a
escolha é sempre pelo acolhimento e não pela cobrança. Chega junto e venha
trocar o que é possível. Invisto muito em crescer nesse espírito nefiano e, como
mediadora, estava imbuída dele.
Lemos os textos depois de acertar os links porque tivemos mais um
problema técnico e acabamos acessando outros textos, mas rapidamente
acertamos e nos encontramos. O tempo todo o grupo foi compreensível com os
problemas técnicos.
Começamos a ler individualmente e em silêncio. Uns deixaram a câmera
ligada, outros desligaram. Rolou tranquilo e quem não leu todos ficou de ler
depois. Eu mesma não consegui, porque toda hora tinha alguém chegando e eu
precisava passar alguma informação e custava a voltar à concentração necessária.
Aí chegava outro! Relaxei e dei mais atenção à mediação que aos textos,
privilegiando gente e não palavras. Lá pelo final alguém comentou sobre a não
autoria dos textos e combinamos de não estragar a brincadeira cuidando para que
nos comentários não nos identificássemos. Ah, sim! Os comentários rolavam
soltos no chat. Isso foi bem uma indicação minha, porque tenho achado que o
recurso do chat é pouco explorado nas aulas virtuais e, como mediadora, eu estava
com a faca e o queijo na mão e aproveitei para sugerir que a discussão também se
desse por ali. Todos toparam e gostaram. Era mesmo um grupo muito amoroso e
alguns já participantes de CIFEs anteriores e amantes do jeito nefiano de receber.
No final da primeira manhã, conseguimos ter nossas perguntas, que foram criadas
no site de escrita colaborativa que estávamos usando
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Nisso de conseguir cumprir as tarefas deve ter um cadinho de mim e talvez
alguma mão mais pesada na condução, porque gosto de fechar as tarefas.
Tiramos fotos e compartilhamos no grupo de WhatsApp.

Na verdade, o grupo continuou pela tarde. A Iria escreveu: “Confesso que
as discussões de hoje de manhã continuam ecoando por aqui.. rs Dentre essas
discussões há uma específica que gostaria de apontar, vocês me permitem?”.
E começou um bate papo animado, com brincadeiras e figurinhas. Parecia
que nos conhecíamos. Claro que não foram todos, mas alguns participantes
estavam bem animados e com muita disponibilidade para trocar. O grupo do
WhatsApp permitiu também reforçar a divulgação de toda a nossa programação
cultural. Acabei me desculpando com o grupo porque eu tinha outras atividades a
fazer no CIFE e falei que continuassem o papo e que eu leria depois. Eles seguiram
sem mim.
O segundo dia foi muito tranquilo, pois já éramos quase amigos de infância
depois do corre-corre da manhã e da interação pelo grupo ao longo da tarde.
Pegamos as perguntas do outro grupo e tivemos um papo bem animado, cheio de
aberturas para o pensar.
Enquanto mediadora, busquei o exercício de escutar mais que falar, pois
esse é também meu exercício-vital e no X CIFE tive bastante êxito, pois o grupo
que mediei realmente não precisava de muito estímulo para participar. E tinha a
Fran que todos queriam saber o que pensava e ela não se furtava a falar. No
terceiro dia, nos lançamos ao desafio da escrita colaborativa. Como seria isso?
Dúvidas, sugestões daqui e dali e a Fran fez uma pergunta. Alguém teve a ideia de
fazermos uma entrevista com a Fran, a partir da pergunta dela e então
organizarmos as respostas como texto coletivo.
Intervi como mediadora sugerindo que eu e uma das participantes
ficássemos no exercício de anotar as falas dos demais. Aceitaram, e a moça que
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sugeri anotar comigo topou sem o menor problema. Essa sugestão e a escolha não
foi por acaso e, sim, metodológica, feita a partir dos afetos que ali estavam sendo
criados. Eu sabia que podia sugerir isso para aquela mulher! Chamamos a
entrevista de “Uma conversa de roda... FRANGIRANDO e nos pondo a girar”,
e o texto foi se formando. Dei um tempo para essa entrevista e, quando
encerramos, todos foram para o aplicativo de escrita colaborativa organizar as
ideias e escrever outras, e foram aparecendo poesias e canções.
Decidimos que ficaria em aberto e todos podiam mexer durante a tarde. E
assim foi: quem teve que sair antes foi lá de tarde e a muitas mãos um texto bem
bacana nasceu. Pelo grupo de WhatsApp a interação continuou durante todo o
colóquio, e durante a escrita alguém sempre postava no grupo para os que estavam
com menos tempo de ir ao site. O texto foi crescendo. Chegamos a bem mais de
1.000 palavras. Tive que dar uma marcadinha na indicação de que era preciso
cortar para a formatação indicada. Conseguimos ficar em 1.061! Mas a escrita
durou mais que os três dias do GE. Pediram para entregar somente na
sexta. Vivendo a experiência de mediar o grupo, mas me permitindo ser guiada
por ele, falei: tudo bem!
Vou encerrar esse relato não com minhas palavras, mas as de uma
participante que pediu para que elas acompanhassem o texto do grupo e não foi
possível:
Ana Claudia: pensei em algo assim, tanto para compor o texto, como para
relatar nossa experiência com o grupo de estudos (...). Esse texto foi composto a
muitas mãos. Mãos e pensamentos de estudantes e professores que juntos fazem
a Educação. Nossos corpos foram atravessados pelas conversações de um
Colóquio que se reinventou com o ‘novo normal’ – o qual, apesar de nos afastar
fisicamente, nos conecta de outras maneiras, por entre sorrisos, narrativas, sons,
silêncios e composições... Entramos nas redes de afetos de um grupo de estudos
que, em meio ao caos, impulsionou a criação tecendo linhas de vida.
Convidamos você a mergulhar em nossos corpos-pensamentos registrados
por meio desse texto coletivo. Vamos juntos?
A Ana também sugeriu! “Seria o maior barato se ano que vem, no evento
presencial, a gente continuasse com o mesmo grupo!
Pq vai ter as apresentações dos textos em comunicação oral, eu ia adorar
ouvir mais e 157uerend-los pessoalmente. 🥰🥰👏👏”.
giovania costa
Mediadora da M16- sala Cláudia Márcia Cordeiro.
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olá!
Entendo que é para te contar a minha experiência no Colóquio, não é?
Então, para mim, foi bonito e acolhedor poder me encontrar novamente
com amigos e amigas com os que tenho estudado. Esses encontros on-line antes
do colóquio, onde conseguimos estar juntas, experimentar a proposta sonhada,
trocar piadas, lembrar de outros colóquios e imaginar detalhes do que estava por
vir, me fez sentir alegre, motivada, animada. Parecia que não estávamos mais
distantes, por momentos o Walter, a Simone, o Zé Ricardo, a Vanise, a Carol, a
Alice... estavam aqui na minha casa e eu, ao mesmo tempo, estava na deles. Isso
foi uma delícia!
Já no Colóquio, a semana do Colóquio, para mim, foi cheia de surpresas,
porque eu não estava, dessa vez, no meio da organização. Abertura do Colóquio,
assim as atividades de acolhimento diárias estiveram cheias de encantamento.
Também, as outras atividades sem ser os grupos de estudo, elas tinham uma
simpleza e, ao mesmo tempo, uma amorosidade, que me faziam sentir abraçada.
Como se fosse possível estar juntos e juntas, porque quem esteva aí, na tela, não
era ninguém distante a mim ou aos rostos das pessoas com as que convivo.
Os Grupos de Estudos… bom! Na verdade, penso que posso contar é do
meu grupo de estudo. Eu tinha a expectativa de que fossem pessoas mais
diferentes, diversas. Não sei se foi porque chegaram só 4 e no último encontro 5
pessoas das 13 pessoas inscritas, ou porque estava aí a diferença, mas não aquela
que eu tinha imaginado. Todas as pessoas presentes tinham a mesma idade, e
fomos descobrindo que éramos todas formadas em filosofia, e no último dia
chegou uma arquiteta. Sem ser essa arquiteta, que era do Portugal, todas éramos
da América Latina, 3 da Colômbia, uma da Argentina e eu da Venezuela. Vale a
pergunta, né? O que eu entendo por diferença que me fez pensar que ela não
estava presente?
Enfim, homogêneo ou heterogêneo no meu grupo a relação que se deu
entre nós foi de amizade. Diego, uma das pessoas do grupo, ao terminar o primeiro
encontro, se despedia de todos nós dizendo “Chao amigo!” “Chao amiga!”… e
assim ficamos, amigos e amigas! Talvez por essa amizade os encontros fluíram de
tal forma que eu consegui seguir quase “al pie de la letra”, o itinerário proposto.
Eles nem perceberam que eu estava a seguir um itinerário e eu o seguia porque
fluía.
Lembrava ao início de cada encontro, o cuidado com o tempo da fala como
uma forma de construirmos um espaço de igualdade, mas parecia que não era
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preciso lembrar nada, o olhar de cada um estava atento aos outres, e com olhar
não me refiro só o que se faz com os olhos, senão aquilo que diz uma certa
presença, a uma forma de estar ou fazer um círculo (virtual).
Ao momento de propor o texto, todes ficaram super empolgadas, e entre
todas fomos pensando como o faríamos… e no tempo acordado, respeitando
incluso os momentos para fazer uma pausa, conseguimos escrever ele de uma
forma em que todas parecemos que fomos contempladas.
Foi lindo, também, receber a Carolina o último dia. Ela não tinha
conseguido entrar, e eu resolvi, pensando no sentido do acolhimento, 159uerenla inclusive no último dia, e com ela no zap fomos pensando os sentidos que teria
ela entrar nesse momento. Ela leu os textos, as perguntas que tínhamos nos feito,
e como em todos os encontros relembramos e compartilhamos com ela o que até
esse momento tínhamos feito… E ela, com o seu portunhol, foi rapidamente
entrando no clima, trazendo as suas perguntas, escrevendo conosco.
Terminamos avaliando o encontro, e eles ressaltavam o carácter dinâmico
e participativo do evento, e como parece existir no Colóquio uma certa coerência
entre o desejo e a prática, como se o colóquio fosse afirmado, reinventado e reexisistindo, o que pode uma educação filosófica?
Deixo por aqui a minha escrita, “sin querer 159uerendo”, com uma
pergunta final e outra inicial.
Com carinho, e grata a todes es envolvides na organização,
cori26
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querido paulinho freire,
Estamos aqui no X Colóquio Internacional de Filosofia e Educação
tentando entender um pouco sobre a nossa meninice. Nós do GT Abadia de
Fátima Alves. Abadia, uma mulher que amava a vida, uma mulher anônima para
muitos, mas que virou estatística do coronavírus. Uma pandemia que pensávamos
que iria acabar logo, mas que continua a mutilar a nossa população com um
presidente genocida. Só podemos sair com máscara – apesar de muitos não
seguirem o protocolo estimulado pelo presidente brasileiro. Como podemos
esperançar sem humanizar? Sem brincar junto no contato humano?
Mesmo nesses tempos difíceis, nós nos encontramos no colóquio
virtualmente, cada um das suas casas, cada um no seu quadrado, vidrado na tela.
Foi o jeito que encontramos para sentirmos um pouco do contato humano.
Fizemos grupos de estudos, fizemos oficinas, vimos filmes, teatro, arte visual,
música virtualmente. Paulinho, talvez seja difícil compreender esse mundo adulto,
mas, acredite, nós estávamos brincando. Imagine que a tela do computador virou
o chão de terra onde com galhos escrevíamos os nossos sonhos, sentimentos,
pensamentos. Onde esperançávamos caminhos para educação.
Paulinho, sabemos que você é um adulto que vive a infância. Um adulto
que não deixou morrer a meninice que há em ti. Da mesma forma, estamos
tentando por aqui. Neste colóquio, todos e todas deviam começar os seus textos
com uma pergunta e terminar também com uma pergunta. Os grupos escreviam
textos coletivamente. Ousamos esperançar em conjunto. Nós do grupo Abadia de
Fátima Alves criamos um texto que tem como pergunta “Para que serve a
educação se não para aprender a ser gente com o outro?”. Afinal, a filosofia dança,
o corpo fala, os contrastes e a dialética existem. Educadores, podemos ser como
pintores. Ao tentarmos reproduzir o peixe natural, tal como se apresenta,
podemos indagar: o peixe vermelho – tem que ser vermelho, é realmente
vermelho?
Tempo, tempo, mano velho, veio diferente desta vez: cansou de estar
noutro lugar, cansou de ser objeto que a gente tem ou que não tem, cansou de ser
aquilo contra que a gente corre, e se mostrou, dolorosamente, como o que a gente
é – a gente é tempo, a-gente-tempo, a-gentempo, agenciamento incontornável (e
pra que contornar, afinal?). Não há tempo pro tempo que já se perdia, canta
alguém sobre o fim do mundo, e tampouco, talvez, precisemos ser aquilo em que
já nos perdíamos. O horizonte é muito longe: e se o suspendêssemos? A gente
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escuta e pergunta. A gente pergunta e escuta. E quanta coisa pode morar nesse
“e”? Há mais coisas entre a pergunta e a resposta do que sonha nossa vã Filosofia.
Como podemos educar remotamente sem o chão de terra, sem a mangueira
para inspirar cheiros, sabores, toques, sons, cores? Menino, Paulinho, mesmo à
distância, tentamos brincar junto. Ousamos ser meninos, meninas que querem
transformar a realidade, mesmo que ela se apresente sufocantemente resistente às
mudanças. Paulo, Paulinho Freire em 2021 completa o seu centenário de menino.
Um século e a revolução que sonhamos ainda exige passos mais largos, mas os
passos que demos na nossa amarelinha parece que aos poucos vão construindo
outras centenas de amarelinhas para que todas as infâncias possam brincar na
nossa roda. Vamos criar mais marchas?
Saudades, Paulinho. Já que não podemos nos encontrar presencialmente,
que possamos então nos encontrar em forma de palavras e narrativas.
Axé! Com carinho de meninice,
geovane barone
Mediador do grupo de estudos Abadia de Fátima Alves
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pelos espaços e tempos que nos permitem um encontro.
caro rubem,
Por esses dias estamos a nos interrogar – o que pode um encontro? Onde
ele se inicia? Há um fim para o encontro? Se tem início e fim ainda é um encontro?
Esse exercício nos trouxe à memória uma de suas histórias. Na verdade, suas
crônicas nos acompanham há um tempo. Algumas aparentemente gastas pelas
formações pedagógicas a nos apontar outras formas, (dizem até melhores)
modelos para ensinar. Entretanto não é disso que nos ocupamos – das
formatações para o ensinar. A história que nos rompem as perguntas é aquela em
que nos apresenta a Dinéia, uma menina de 7 anos, filha de sua funcionária e que
recepcionou a sua vontade de descansar e parar de pensar com um sorriso que só
a curiosidade estampa quando nos quer convidar a uma outra coisa naquela a que
íamos nos dedicar.
Quando nos expôs o seu encontro com a menina curiosa (ou seria a
curiosidade-menina?) nos pareceu que deixaria de realizar o que tinha previsto em
sua organização para o ócio, mas logo nos damos conta que uma outra coisa
aconteceu, a construção que prevês é realizada, o vínculo com o pensar
reestabelecido, e nos parece que uma alegria é restituída nesse chamamento
infante. Um convite? No encontro dos corpos um aumento da “potência de agir
e pensar”27? É o que nos parece... Dois corpos se encontram e experimentam os
afetos de um bom encontro. Corpos de tamanhos e tempos diferentes, com
vontades distintas e que sofrem as ações um do outro e deixa algo de si em cada
um. Dois corpos que se submetem aos afetos alegres da ação e da razão que a
curiosidade revela num diálogo em que a potência do pensar juntos modifica,
rompe, interrompe e transforma as realidades que se encontram.
Dinéia, a figura da infância que te inter-rompeu com uma coceira nas ideias28
veio nos encontrar. Nesse tempo de nossa experiência ela é uma menina que está
com 1 ano e 7 meses. É minha neta, sabe? Essa nossa criança também não quis
ficar com a mãe, preferiu sair conosco em uma caminhada filosófica (quando
tínhamos preparado bloco, caneta, água e sentidos para sairmos andando) e com
sua infância recepcionou a nossa vontade de pensar com um riso crianceiro, aquele
que só uma curiosidade infantil pode expressar.
Espinosa, Bento de. Ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
Alves, Rubem. O desejo de ensinar e a arte de aprender. Campinas: Fundação EDUCAR DPaschoal,
2004.

27
28

162

epístolas

A caminhada, meu caro, é só um dos inícios dessa jornada, e foi nela que a
Frida (que não é Kahlo, mas é Helena!) nos encontrou de uma forma diferente em
relação aquelas que vínhamos experimentando e com sua curiosidade revelada em
uma pergunta insistente provocou urticárias em nossos pensamentos... “O que é
isso?”... é a interrogação de sua infância. Essa é a sua pergunta; a exposição de seu
querer saber um pouco mais por reconhecer não saber o suficiente do mesmo a
que é exposta todos os dias. Essa é uma das questões que nos permitiram reconhecer
limites, explorar obviedades, por em questão valores...29 suspender a vida como ela vinha
sendo e experimentarmos uma alegria ativa na novidade que é o cotidiano quando
vivido e apresentado com infância.
A infância que nos convida a olhar o mesmo e envolvidos pela curiosidade
interrogar a ciência que temos, os significados que nos são impostos e quem sabe
enxergar mais do que nos fazem ver. “O que é isso?” nos convida a olhar e ouvir
de novo e com atenção considerar se “isso” é isso mesmo e não pode ser mais (ou
menos) alguma coisa. Assim como Dinéia te fez olhar mais uma vez para suas
ferramentas, dar atenção ao seu projeto inicial de construção, a Frida Helena nos
fez dar atenção às coisas e considerar que as respostas eram insatisfatórias. A
pergunta como a potência de um pensar cujo aprender é uma brincadeira que não
se esgota no encontrar respostas.
Nós vínhamos de um período de encontros em que a interrupção das
realidades instituídas trazia consigo a novidade de uma vida em transformação.
Havia em nós um desassossego que nos impulsionava a pensar para continuar... a
resistir ao contexto em que as coisas iam acontecendo no chamamento que nos
faziam as perguntas... as nossas, as dos outros... as da infância.
Quando estávamos a nos inteirar da proposta do X Colóquio Internacional
de Filosofia e Educação “Afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma educação
filosófica?” reconhecíamos os nossos limites numa questão insistente: “o que é
isso?”. Essa interrogação nos convidava ao envolvimento com a procura, com a
investigação do que pretendiam os que estavam a organizar esse encontro. A
curiosidade nos convidou. Era preciso levar conosco duas perguntas... uma inicial
e outra final (ou seria abrindo outro início?)... poucas palavras... potentes
palavras... interrogativas palavras... “O que é isso?”, um lugar e um tempo para
nos encontrar? A causa de nosso encontro?
A curiosidade nos recepcionou. Chegamos com as perguntas, e logo
descobrimos que não eram só duas... haviam mais. Existia a proposta de
Kohan, Walter O.; Leal, Bernadina; Ribeiro, Álvaro. Filosofia na escola pública. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2000, p. 28.
29
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encontrarmos outras perguntas, as nossas e a de outros e de ouvirmos e
considerarmos as vozes daquelas interrogações. Nos encontramos uma, outras,
várias vezes e sob a expectativa de uma proposta os encontros não se repetiam...
Não se repetiam as perguntas, tampouco as pessoas, suas vozes e dúvidas... não!
Tudo era diferente, chegava a ser novo. “O que é isso?”... um encontro cuja
potência do pensar depende das relações que os indivíduos desenvolvem quando
em diálogo inauguram um coletivo que interroga, inventa e troca conhecimentos
que interferem no que está instituído com vista a nos arriscarmos em uma outra
forma de viver a Universidade, a Ciência acadêmica, a Escola... o aprender?
Nesse ponto de encontro nossa cabeça começou a fervilhar como a sua
Ruben, entretanto o tempo que queríamos não era de descanso, tampouco
desistiríamos de pensar, não... não era a isso que fomos convidados. Desejávamos
nos encontrar com os outros e perguntar e criar e admitir o nosso dessaber,
renunciar a utilidade dos conhecimentos que acreditávamos ter assumido uma
presença atenta ao que nos era apresentado.
Estávamos juntos em determinados dias e horários; em nossas casas,
diferentes lugares e tempos do mundo, pensamentos diversos. Uma viagem sem
rumo? Poderias perguntar. Por mais que tentássemos nos preparar havia um
prelúdio de imprevistos, afetos que só vivenciaríamos quando estivéssemos juntos.
Um ambiente novo, uma ideia nova... Espaços e tempos cujos afetos não nos
impedem a ação, antes ampliam a nossa capacidade de pensar e de agir. Pareceunos que as interações com os outros, com suas perguntas e ideias nos preparam
para assumir e suportar o imprevisto como um elemento disparador da alegria que
nos ocasionaria a “passagem de uma perfeição menor para uma maior”30. Um
encontro organizado para que algo aconteça. Uma aventura...
Que ferramentas usar? O que fazer com as ferramentas? São ferramentas
ou brinquedos? Como tudo isso funciona? Vai funcionar? Desassossego... Um
computador e conexão de internet, as perguntas... as nossas e as de outros... um
convite a pensar mais... De repente precisamos pegar nossas ferramentas e nos
deslocar para um espaço da casa em que ao nos acomodar poderíamos nos expor
aos riscos que correríamos. A curiosidade nos acompanhou. Outros encontros...
outras perguntas, mais perguntas... Sim, estávamos fascinados e motivados com
os acontecimentos que nos traziam a todos aqueles encontros no encontro.
Não temos a dimensão dos afetos que a nossa presença e pensamentos
possam ter ocasionado, mas afirmamos aqueles que os encontros com outros e

30

Espinosa, Bento de. Ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 332.
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diferentes pensamentos nos causaram. Conservamos os acontecimentos e neles
estamos a vivenciar as transformações em nós...
“O que é isso?”...
Ela continua a nos perguntar. Estamos a caminhar e sem nenhum pudor
ela aponta e insiste “o que é isso?”. Sabemos que sua menina curiosa te
proporcionou a realização de um sonho: educar uma criança que não tenha sido
deformada pela escola... nós, meu caro, desejamos uma infância que nos conduza (e
que por ela nos desloquemos) por nossas deformidades na leveza e alegria ativa
da curiosidade, da pergunta que nos convida a renunciar os moldes nos encontros
que nela e com ela experienciamos...
Um bom encontro,
ana paula silvares
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meta-carta: uma provocação noturna.
Uma mensagem composta de palavras cuidadosas. Uma amiga perguntando
se, diante de tantos afazeres impostos por estes tempos pandêmicos, haveria
espaço para escrever uma carta, compartilhando um pouco da experiência de
participar do X Colóquio Internacional de Filosofia e Educação – X CIFE.
Fiquei bastante tempo pensando neste e-mail de Fabiana Martins que,
penso, são modos “modernosos” e high-tech de nos fazermos presentes em uma
escrita direcionada a quem também gostaríamos que estivesse presente no
momento em que escrevemos. Não seria esta a intenção de uma carta? Manifestar
presenças intangíveis?
Na mensagem, Fabi reforçava a ideia de se organizar um livro com tais
escritas, em uma espécie de registro sobre este evento para o qual dedicamos tanto
afeto e energia e indicava que poderia escolher qualquer destinatário para minha
escrita: famoso ou não, vivo ou não, existente ou não – segundo ela.
Um livro sobre um evento acadêmico de filosofia e educação que, nesta
edição, se desafiou a pensar, dentre outras coisas, limites e possibilidades da
própria academia – enquanto forma e formato – na afirmação de saberes e na
ocupação de espaçostempos de resistência e que, neste processo, nos fez crer, com
ainda mais força, que existe algo que nos aproxima e potencializa, cuja substância
não pode ser captada pela linguagem: está para além do encontro; da presença
física; da assunção de um nome ou de uma identidade.
Parecia coerente que tal livro também ousasse em seu formato e que seus
textos também se orientassem a partir de outras referências no sentido de se
aproximar deste lugar de afeto que encontramos, cujo nome ainda está por ser
escrito.
Há alguns anos, fui apresentado à Rosaura Soligo e sua paixão por cartas,
que, em sua opinião, se opõem aos textos acadêmicos.
Se houvesse essa categoria, talvez pudéssemos dizer que os textos
acadêmicos são antônimos das cartas. Em geral, eles são impessoais. Elas
não. Em geral, eles escondem as intenções. Elas não. Em geral, eles são
difíceis. Elas não. Em geral, eles são formais. Elas não. Em geral, eles se
fazem passar por outros. Elas não. Em geral, eles não são produzidos com
desejo. Elas sim. Em geral, eles não são manipulados com prazer. Elas sim.
Em geral, eles não têm emoção. Elas sim. Em geral, eles não são acessíveis.
Elas sim. Em geral, eles não são sedutores. Elas sim. Em geral, eles não são
procurados. Elas sim. Em geral, eles são masculinos. Elas são femininas
quase sempre. Em geral. Apenas em geral. (Soligo, 2016, p. 12).
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Não se trata de corroborar com a oposição proposta por Soligo, mas penso
que certos textos podem se aproximar mais deste indizível que nos manteve
unidos durante 5 dias em outubro de 2020. Talvez cartas possam tocar em pontos
que textos acadêmicos não alcancem.
Mas para quem poderia escrever uma carta? Pensei em tantas pessoas: na
companheira Adelaíde Léo, com quem vivi grandes experiências no encontro
entre crianças e filosofias e que não vejo há tanto tempo; no querido Oswaldo
Luis, que se tornou encantado e me deixou saudoso de seus abraços; na Laura
Agratti com seus celestes intensos e honestos, na Malena Bertoldi e nossas
conversas intermináveis; na Alejandra Sokolowicz, que sabe dos sentidos que
atribuímos à palavra “juntos”...
Pensei que poderia escrever para as crianças com quem já trabalhei, para as
infâncias que ainda viverei, para as infâncias subtraídas pela COVID-19...
Mas ainda que todos estes destinatários merecessem inúmeras cartas, o que
se pronunciava era o desejo de escrever para algo que se oculta em sorrisos que
aproximam, nos afetos percebidos em olhares que, para contemplar o rosto de
pessoas queridas, desviavam da captação da webcam. Percebi que queria escrever
para algo que não sabia nomear.
No convite de Anne Dufourmantelle à Jacques Derrida para uma entrevista
que resultaria no livro “Da Hospitalidade”, é possível perceber um pouco deste
indizível que, ainda que atravessasse nossos encontros, sempre escapolia às
tentativas de identificá-lo. Para Dufourmantelle e Derrida se tratava de uma
hospitalidade poética que levava a linguagem ao limite do saber e do não saber:
É a hospitalidade poética de Derrida que eu gostaria de evocar nestas páginas,
com a dificuldade da parte noite, a parte que num pensamento filosófico não
pertence a ordem do dia, do visível e da memória. É buscar aproximar-se de
um silêncio em torno do qual o discurso se ordena, e que às vezes o poema
descobre, mas que sempre, no próprio movimento da palavra e da escrita,
esquiva-se ao desvendamento. Se uma parte noite se inscreve na linguagem,
ela é também, ali, o momento de ocultamento. (Derrida, 2003, p. 4).

A parte noite – escondida, secreta, misteriosa – que, ainda que oculta e
inalcançável, compõe a parte dia – manifesta, evidente, revelada – de uma palavra.
O que se ocultava nas ações, nos sorrisos, no compromisso e no prazer de
estarmos juntos pensando a educação filosoficamente naqueles dias de outubro?
Será possível estabelecer uma relação, não apenas com as propostas de estudos e
ações desenvolvidas, mas com elementos constitutivos destes movimentos, que,
todavia, são inacessíveis pela linguagem?
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Sinto que é pela noite que vamos nos encontrar, ainda que não saibamos
dizer onde estaremos. Noite que possibilitava a manifestação deste indizível e que
nos mantinha juntos quando saíamos aos bares e festas do Rio de Janeiro após as
mesas de encerramento de cada dia de colóquio; que nos ouvia cantar sucessos
populares em videokês na feira de São Cristóvão; que testemunhava os nossos
esquemas para esticarmos a maravilhosa sensação de estarmos juntos no
compartilhamento dos valores das corridas dos taxis; que nos assistia falar de tudo
e de nada na virtual Sala dos Sonhos no X CIFE.
De certa forma, esta parte vivida nas noites do Rio de Janeiro compunha o
indizível do que vivíamos nos dias de colóquio; potencializava o que fazíamos;
nutria nossas ações e pensamentos. Renato Noguera, outro amigo que acredita na
escura potência da noite, nos ajuda a elaborar e reelaborar estes sentidos na
apresentação que faz da relação entre Geb e Nut na mitologia egípcia.
Em linhas muito gerais, na mitologia egípcia, Nut é a deusa do céu e Geb,
deus da terra. Enquanto esta é masculina, o céu é feminino. O céu é
fecundado pela terra para que possa dar luz às primeiras deusas e primeiros
deuses e o mundo seguir seu curso. Pois bem, o céu tem uma rotina
importante que deve ser acompanhada pelos seres humanos. Nut engole o
sol todos os dias no crepúsculo sobre as montanhas do oeste e dá luz na
aurora. A terra é negra e o sol precisa da negrura do ventre de Nut para ser
revitalizado e renascer no dia que virá. Num direto espelhamento da ação
contínua de Nut de engolir e parir o sol, o hábito humano deve ser sonhar,
dormir tem o sentido de enegrecer, isto é, acolher o sol ou simplesmente,
viver no mundo dos sonhos. Num registro, negro, negra, preta, preto e
escuridão são sinônimos de lugar que revitaliza, fertilizante, fértil, de criação
e renovação. Em outro, negro, negra, preta, preto e escuridão são sinônimos
de sonho. (Noguera, 2012, p. 66).

Noite como escuridão indispensável para a existência do dia, que se
manifesta após o aconchegante abrigo que Nut dá ao Sol.
Dia que brilha vigoroso e ilumina terras e águas após ter sido nutrido de
sonhos.
Sonhos como imaterialidade que sustentam nossa existência material.
Talvez a carta que eu deseje escrever tenha a Noite como destinatária.
Esta noite que compõe e permite que o dia seja dia; esta noite, misteriosa e
oculta, que nutre o que se manifesta claro e reluzente em nós; esta noite, cujos
sentidos escapam às tentativas de identificação e nos tocam no não-lugar da
linguagem. Todavia, penso que, talvez, uma carta composta de palavras não caiba
para ela. Acredito que a potência da parte noite do colóquio se dê justamente pelo
fato de não ser alcançada pelas palavras, pela linguagem.
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Li, há alguns anos, um pequeno texto de Clarice Lispector em que ela se via
diante de um dilema semelhante: identificar algo indizível, mas sentido de forma
muito intensa.
Se recebo um presente dado com carinho por pessoa de quem não gosto como se chama o que sinto? Uma pessoa de quem não se gosta mais e que
não gosta mais da gente - como se chama essa mágoa e esse rancor? Estar
ocupada, e de repente parar por ter sido tomada por uma desocupação beata,
milagrosa, sorridente e idiota - como se chama o que se sentiu? O único modo
de chamar é perguntar: como se chama? Até hoje só consegui nomear com a
própria pergunta. Qual é o nome? e é este o nome. (Lispector, 1988)

Talvez não seja com palavras que se alcance a dimensão misteriosa da
experiência que partilhamos. Quem sabe não se alcance o indizível com a
linguagem, mas sim com os sentidos que estas palavras guardam. Quiçá se alcance
a desejada noite, através da noite de nossas palavras e ações.
Percebo, então, que esta não é uma carta para ser escrita, manifesta,
materializada. Não. Como Clarice, noto que só haverá coerência com a potência
da parte noite deste X CIFE se, com as palavras, conseguir chegar ali, na beira da
linguagem, sem dar um passo à frente, elaborando e reelaborando sentidos que
não podem se aprisionar com nomes e identificações e que, paradoxalmente, se
inscrevem em nós.
Não se trata de escrever uma carta para a noite: isto poderia lhes tirar a
potência. O que penso que fazemos é voltar-nos para ela e, com a escrita, nos
movimentarmos com o que nos está inscrito com não-letras de uma nãolinguagem oriunda dos mergulhos na noite que, juntos, realizamos.
josé ricardo santiago
Referências
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como criar e fomentar comunidades filosófico-pedagógicas?
O que é necessário fazer, mobilizar, estar, disponibilizar para a criação de
uma comunidade filosófico-pedagógica? Que afetos, atitudes, dinâmicas são
importantes fomentar para que as aulas sejam locus comunitários de produção de
conhecimento e de convivência existencial, de trocas epistêmicas e de experiências
de bem-viver? Para que a convivência nos espaços de ensino possa ir além do que
muitas vezes têm sido (não sem a nossa gratidão por termos pelo menos isso): um
espaço de sustentar o desconforto da convivência pesada, difícil, árdua, numa
diversidade em conflito, que desconhece suas histórias, seus conflitos e glórias.
Quem não se assume, percalça e titubeia em vão sem ajustar o compasso do
caminho de tornar-se quem se é – acirra as tensões, não potencializa as potências,
sequer as identifica. Esse cenário não tem sido incomum no momento atual das
sociedades em que vivemos: urbanizadas, industrializadas, capitalistas, brancas,
heteropatriarcais, fundadas sob a violência colonizadora, a pilhagem, o estupro, a
concentração de terras, a desigualdade, o tráfico (de pessoas, na maior parte da
história). É possível observar na atualidade um recrudescimento (ou um retorno a
ele?) das intolerâncias sociais, dos conflitos violentos que infelizmente nos são
constitutivos, como o racismo, a misoginia, a aporafobia (o horror à pobreza e às
pessoas pobres), o etarismo (preconceito etário que desqualifica idosos e crianças),
num constante e renovado ataque aos direitos humanos.
A partir do momento em que se exige a garantia do direito à categoria de
humano a toda a maior parcela da humanidade que foi e reiteradamente ainda é
excluída por processos de classificação e hierarquização que, se surgiram no
interior do projeto colonial da modernidade, num movimento eurocentrado de
dominação do mundo, se perpetua atualmente na colonialidade, na globalização e
na homogeneização excludentes. Essa perpetuação na colonialidade pode ser
verificada no elevado índice de mortalidade das corporalidades afro-diaspóricas,
de mulheres, de cidadãos e cidadãs do campo, travestis, transgêneros,
homossexuais, refugiados. Hoje muito se atua na resistência e na denúncia do
engodo de direitos de um humano que já surgiram partindo do pressuposto uma
humanidade cindida: direitos válidos para o sujeito supostamente neutro e
universal, posto que não racializado, não cartografado, não genderizado, não
sexualizado. Quem pode prescindir mostrar a sua cor? Quem tem o privilégio de
não precisar afirmar e justificar sua sexualidade? Quem pode esquecer de dizer seu
gênero? Quem não identifica incômodos com sua nacionalidade? Quando, então,
se reivindicava o alargamento do conceito do humano para abarcar a diversidade
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que marca a humanidade e, não só o ser humano, mas toda a natureza; quando já
se vinha reivindicando a própria natureza como ser de direitos, o que há é uma
nova investida, um novo tensionamento sobre os direitos humanos. Uma evidente
assunção, que hoje já não pode mais ser escamoteada, das sérias restrições ao
conceito de humano? Como criar outros caminhos para a inserção do humano no
mundo, capaz de fomentar outras relações consigo mesmo e com a natureza?
Desejamos inventar e criar comunidades filosófico-pedagógicas que, ao
contrário do recrudescimento nas relações interpessoais, possam mobilizar, em
sentido oposto, o respeito à diferença e a valorização da diversidade existencial e
epistêmica. Acreditamos e temos experienciado práticas que fomentam a não
hierarquização e as trocas horizontais, através da palavra compartilhada, que
driblam a meritocracia, mobilizando afetos solidários, amorosos, alegres, que nos
abrem para uma escuta real e atenta, em que a fala do outro possa funcionar como
guia do coletivo. Como criar em si, docente, essa disponibilidade? Como fomentar
no coletivo, no grupo essa disponibilidade? Disponibilidade para a escuta de todes
e não só da fala docente, de abertura para o próprio caminho, para o fazer caminho
enquanto trilha e abre novas picadas, que depois se tornarão sendas e searas. Darse conta da importância da atmosfera. Fomentar a atmosfera nutridora desde seus
aspectos mais sensoriais (táteis, olfativos, gustativos, sonoros, visuais), como
também em seus aspectos performáticos e discursivos – os jogos de cena dos
corpos dispostos no espaço, as decisões coletivas, as regras comuns
compartilhadas, a afinação entre o movimento do todo e cada uma das
singularidades que compõe suas partes. Nutrir a atmosfera que propicia o
acolhimento necessário para que se dê de forma plena o encontro ensinante dos
corpos no espaço comum que é a aula – que pode acontecer em uma sala, pátio,
laboratório, corredor, refeitório, quadra, biblioteca e até mesmo fora dos muros
da escola e da universidade, expandindo-se sob o sol. Por que certos corpos têm
sempre que resistir, re-existir, não tendo o direito de simplesmente existir? E ser,
em sua plenitude, a partir da “escuta que flexibiliza e derruba verdades, criando
outros caminhos possíveis”, “colocando em xeque certas verdades”, ressaltando
“as muitas possibilidades que há na diversidade”; que estimulam o “manifestar-se
propositivo - a crítica é importante, mas é preciso gerar proposições”; na “abertura
para novas descobertas, para ousar e nos surpreender mesmo com o que já
estamos há muito tempo acostumadas”. Presentes que compartilho aqui,
paisagens sonoras que nos estimulam a ousar e que são frutos de escutas
acolhedoras no espaço ensinante de grupos de estudo horizontalmente
compartilhados, que aconteceram no X CIFE, na UERJ/2020, que tive a honra
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de integrar e vivenciar. Momentos que ressignificam o passado e abrem novos
portais por onde, no presente, possamos juntes inventar outros futuros.
Como criar atmosferas que fomentem espaços em que os corpos, em sua
diversidade, possam existir nos espaços ensinantes – sem precisar resistir?
joana tolentino
referência
Hooks, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo:
WMF/ Martins Fontes, 2017.
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carta de relato de experiência no X cife
meu querido amigo distante,
Escrevo esta carta pra te contar sobre um evento muito interessante e
instigante em que estive presente. Entre os dias 05 e 09 de outubro de 2020, eu
participei do décimo Colóquio Internacional de Filosofia e Educação (X CIFE),
promovido pelo Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias (NEFI) do Programa
de Pós-graduação em Educação (ProPEd) da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ). O encontro teve como tema a questão Afirmar, inventar, re-existir:
o que pode uma educação filosófica? e mobilizou debates impulsionados pela declamação
de poesias, apresentação de peças de teatro, espetáculos de dança, oficinas de
cinema, grupos de estudo e até uma caminhada filosófica virtual. Eu participei
como organizador e não foi pouco trabalho! Para organizar e realizar o evento,
fizemos muitos encontros prévios regulares com todo o grupo para pensar sua
viabilidade de realização por conta da pandemia do coronavírus. Muitos desafios
se fizeram presentes: o desafio de construir um ambiente virtual para hospedar o
evento e acolher as pessoas, o desafio de pensar o conteúdo da programação e as
formas de participação em um ambiente virtual, o desafio de contactar e convidar
as pessoas em um momento tão complicado. Apesar desses inúmeros desafios o
evento foi organizado e realizado e teve ampla divulgação e participação no
mundo todo - foi um evento com muitas línguas e sotaques diferentes: pessoas de
todo o Brasil e de todo o mundo se reuniram em salas virtuais para dizer sim ao
pensamento, para inventar novas formas de pensar, para re-existir enquanto
pessoa, para ver a potência de uma educação filosófica mesmo em tempos difíceis.
No segundo dia de evento, fiz uma pequena participação como acolhedor,
recepcionando as pessoas em um dos dias do evento com uma poesia de Hilda
Hilst: “As coisas que procuro / Não têm nome. / A minha fala de amor / Não
tem segredo. / Perguntam-me se quero / A vida ou a morte. / E me perguntam
sempre / Coisas duras. / Tive casa e jardim. / E rosa no canteiro. / E nunca
perguntei / Ao jardineiro / O porquê do jasmim / — Sua brancura, o cheiro. /
Queiram-me assim. / Tenho sorrido apenas. / E o mais certo é sorrir / Quando
se tem amor / Dentro do peito.” e fiz um convite para que todos começassem o
dia sorrindo, transbordando o amor que tinham dentro do peito. Também
participei como mediador de um dos grupos de estudos: o grupo de estudos
Marcia Maria Leodino de Mendonça. O nome do grupo é em homenagem a uma
das vítimas da pandemia do coronavírus. Sobre ela, o site Inumeráveis
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(https://inumeraveis.com.br/marcia-maria-leodino-de-mendonca/) nos diz que
nasceu em 1962 e que era “uma mulher de fé que amava sua família e buscava
ajudar todos a sua volta” e “sua principal virtude era o amor”. E foi inspirado pela
fé (esperança) e pelo amor que nos reunimos para ler, pensar, debater e escrever
sobre as questões que nos inquietavam motivados pelos textos dos participantes.
A partir dos textos “O brincar enquanto filosofia e o que podemos, enquanto
adultos, aprender com isso”, “O sonho como potência para o re-existir: um
desafio às relações pedagógicas”, “Pode uma educação filosófica afirmar a
liberdade no mundo virtual?”, “Vamos pensar então sobre essas sensações
provocadas pela arte. Sensações em cinema.”, “A percepção da adolescência
feminina sobre a violência de gênero”, “O ensino, a distância e o tempo”,
“Filosofia e educação nos e para os Direitos Humanos”, “A ex-cola, já Era! O que
a escola pode ofertar num tempo/espaço de pandemia?”, “Pensar, refletir e reexistir: contributos da educação filosófica freiriana”, “Em tempos pandêmicos e
digitais para alguns, um grito: educação remota pra que te quero?”, “O sujeito da/à
felicidade em tempos de covid-19”, “Filosofia e BNCC: é possível uma educação
integral e interdisciplinar?”, “Da importância do diálogo com crianças e
adolescentes sobre conteúdos presentes nos desenhos animados.”, nos colocamos
na experiência conjunta proposta. Um primeiro momento de impacto entre todos
foi a leitura do texto em silêncio. Não é muito comum em encontros dessa
natureza ter um longo momento de leitura em silêncio com todos na mesma sala
- foi um exercício interessante e ao qual alguns não reagiram muito bem de início.
Um segundo momento de impacto foi que os textos não tinham autoria. Outra
coisa que não é muito comum em eventos dessa natureza - e foi, também, um
exercício ao qual alguns não reagiram muito bem. Um terceiro momento de
impacto foi conferir as perspectivas teóricas das quais os debates partiam. Havia
na mesma sala pessoas com perspectivas filosóficas e pedagógicas muito distintas
e muitas vezes conflitantes. Contudo, foi a partir dessa leitura silenciosa e
incômoda em vários aspectos que surgiu o debate em que colocamos temas e
problemas que nos tocaram e nos moveram por meio de autores e conceitos muito
potentes. Depois da leitura e do debate tivemos exercício de escrita coletiva em
que criamos o texto “Uma educação filosófica transformadora no horizonte de
sentido da vida cotidiana” em que colocamos questões como “Uma educação
filosófica em tempos de pandemia? Para quê? Para quem?”, “Que sentidos
poderiam orientar uma educação filosófica em tempos de pandemia?”, “Educar,
como sabemos, não é apenas transmitir conhecimentos e sim incentivar o
pensamento crítico, apoiar o diálogo e a capacidade de sempre perguntar: por
quê?”, “Por que, quando crianças, questionamos tais afirmativas e ao crescermos
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vamos seguindo o sistema sem questionar?”, “E o que é aprender? O que são
saberes e conhecimentos? Todo conhecimento para ser considerado
conhecimento deve ser universal e científico?”, “Quais fatores propiciam essa
intervenção filosófica no âmbito escolar?”, “Mas o que é mesmo a autonomia? O
que a envolve?”, “Estamos prontos e prontas para (re)começar por nós mesmos,
agora?”. Tentamos estabelecer como referência comum o filósofo e pedagogo
Paulo Freire, pois pareceu que caminhar em sua companhia seria do agrado de
todos. Enfim, mediar o grupo de estudos foi uma oportunidade de vivenciar três
dias de uma experiência intensa, incômoda, mas também inquietante e gratificante
em vários aspectos profissionais e pessoais. Eu também participei como ouvinte
de outras atividades e posso dizer que o X CIFE foi uma experiência inédita pra
mim. Não é muito comum participar de eventos acadêmicos em que a esperança
e o amor dão o tom em momentos tão difíceis, em que a humildade e a igualdade
orientam a busca comum pela compreensão de diferentes problemas educacionais
a partir de diversas perspectivas filosóficas. Espero que a pandemia do coronavírus
termine logo para que possamos nos encontrar pessoalmente e levar adiante essa
conversa com um bom abraço e um bom café. Agora, me diz você... O que você
tem feito?
Seu amigo,
marcio nicodemos
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em que direções se dirigem as cartas?
“(…) as minhas obras em palavras põem-se
em fuga e não querem ficar no lugar em que
alguém as ponha.”
Sócrates (Êutrifon, 11c)
A experiência de mediação do Grupo de Estudo Carlos Lessa por ocasião
do X CIFE iniciou-se num presente-setembro de 2020, ou não. Talvez tenha
começado antes, quando obrávamos as palavras com que escrevíamos o ensaio
que nos inscreveria na prófase virtual do X CIFE31: afirmar, inventar, re-existir: o
que pode uma educação filosófica?
Durante o colóquio, fez-se obra intensa de palavras, de perguntas, de
pessoas, de presentes, de poesias e, como sugere Sócrates, nem palavras, nem
perguntas, nem pessoas, nem presentes, nem poesias ficavam num lugar fixo,
punham-se em fuga e, de certa maneira, faziam outras palavras, outras perguntas,
outras pessoas, outros presentes, outras poesias andar por outros caminhos,
outros movimentos, outros lugares, outras construções: uma roda-viva, um
vaivém.
No final da tal prófase do X CIFE, num presente-outubro, foi-nos lançado
o convite de dirigir uma carta: tinha (re)começado o X CIFE.
Foi aqui que tropecei. Dirigir uma carta ou uma carta dirigida? O que seria
uma carta dirigida? A quem se dirige uma carta? Dirigimos a carta ou somos
dirigimos por ela? Em que direções se dirigem as cartas?

Não fosse a situação pandémica que se vive neste presente-2020, ter-nos-íamos deslocado ao
Rio de Janeiro desde os Açores, numa viagem de mais de 10 horas de avião. Nesse caso, não
haveria como contornar a experiência de jat lag: o corpo chegaria com o avião, contudo, a alma
(digamos assim) demoraria um pouco mais a chegar e lá se encontrariam corpo e alma, algumas
horas mais tarde.
Desta vez, a experiência de jet lag, à falta de melhor designação, foi diferente. Com o (des)auxílio
do zoom, do whatsApp, do padlet e outros recursos tecnológicos, a alma (digamos assim)
chegou num instante, e, sem sairmos do nosso espaço geográfico, estávamos na sala Carlos
Lessa com a Alessandra Rodrigues, a Beatriz Donda, a Bianca Chisté, o Diego Rocha, a Elaine
Sotero, o Guilherme Santos, a Michela da Silva, o Victor do Nascimento. Foi uma experiência
de jet lag em sentido inverso e incompleta. A alma apresentou-se como que de imediato, mas o
corpo demorava em chegar, teimava em ficar no espaço geográfico de cada qual, não
acompanhou a alma. E a experiência de um corpo separado de corpos foi tão intensa na
ausência, que o corpo tomou conta do grupo, de tal sorte, que se afirmou, inventou-se, reexistiu. O corpo, julgamos, como que materializado no virtual, tomou conta do Grupo de
Estudos Carlos Lessa, convidou ao texto colaborativo intitulado: Escola: você tem fome de quê? e
insinuou-se como um modo de educação filosófica.
31
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Algumas perguntas: nada de carta e tanto de vazio. O silêncio invadiu
“algumas perguntas: nada de carta e tanto de vazio” e imergiu no esquecimento.
Até que a carta emergiu do recreio de uma escola primária, enquanto esperava por
mais uma sessão de conversa entre crianças filosofantes.
Podes ler-me o que está escrito neste papel?
Sentada numa daquelas cadeiras pequeninhas num canto do recreio, as
crianças brincando absorviam-me numa roda-viva e num vaivém de infâncias. A
Luciana (5 anos) aproximou-se. Trazia um papel na mão, estendeu-mo e
perguntou-me, de rompante: “podes ler-me o que está escrito neste papel?” 32
Li o papel em silêncio. Continuei em silêncio. E a Luciana repetia: “Podes
ler-me o que está escrito neste papel?”
A Luciana era a portadora de uma carta que a escola dirigia à sua mãe,
desempenhava o papel de uma espécie de pombo correio. Porém, queria saber o
que dizia o papel/carta pois intuía que era a ela que lhe dizia respeito o conteúdo.
A instituição e criança, frente a frente: a instituição a insistir em colocar as
crianças no lugar dos que não têm voz, dos silenciados, dos que estão em
compasso de espera para serem, de uma abstração generalizadora, de uma
categoria artificial homogeneizadora; a criança a resistir ao lugar em que a
instituição a colocava, a resistir a ser tratada como objeto e a ser ignorada como
pessoa sem voz, como uma estrangeira que não entende a língua da escola, um
corpo experiência contingente e singular a querer fazer-se ouvir, a querer ser
escutado.
E eu de permeio. Podes ler-me o que está escrito neste papel? A
Luciana exigia conhecer o que diziam dela e eu não sabia o que dizer-lhe:
encontrávamo-nos no lugar da infantia, da infância como uma faca na garganta “(…)
uma infantia silenciosa, invisível, mas inevitável, que permanece como uma dupla
sombra de uma infância impossível” (Kennedy & Kohan, 2020, p. 227).
A analogia é forte. A faca na garganta simboliza, por um lado, a
impossibilidade da infância se fazer ouvir porque interrompe e impede o curso das
vozes infantis e, de certa forma, ignora a sua existência. A faca na garganta
simboliza, por outro lado, a impossibilidade das infâncias se fazerem ouvir no
sentido em que ao retirar-se a faca da garganta abre-se uma ferida que poderá levar
ao sangramento fatal e, de certa maneira, à morte da própria infância.

Nesse papel/carta, a escola comunicava que a menina seria portadora de um atraso no
desenvolvimento cognitivo. O papel/carta solicitava autorização para que a criança fosse
avaliada pelo serviço de psicologia da escola e entrasse num programa de educação especial e
estimulação precoce.

32
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O que pode uma educação filosófica neste frente a frente entre
escola/instituição e infância?
Qual o lugar de uma educação filosófica numa escola/instituição que impõe
“a sua universalidade, normalidade e naturalidade” (Kennedy & Kohan, 2020, p.
23) e teima em silenciar a infantia?
A partir de que lugar uma educação filosófica se posiciona neste frente a
frente?
Parece-me que uma educação filosófica filosofante posiciona-se ao lado das
infâncias. Estará no lugar de testemunhar as infâncias como formas de
humanidades e de filosofias. No lugar de escutar as infâncias e a forma como elas
interrompem a tal universalidade, normalidade e naturalidade institucional e
dizem, quase sempre sob a forma de perguntas, quão arbitrárias, artificiais e
anormais são.
Li o papel/carta à Luciana. Tal e qual como estava escrito. Entendemo-nos
como estrangeiras. Estrangeiras na forma de como uma e outra ouviam as
palavras, estrangeiras na forma como uma e outra diziam as palavras, na forma
como uma e outra entendiam as palavras, na forma como as palavras de uma e
outra se punham em fuga.
A Luciana coloca o papel/carta na mochila e, com a solenidade infantil,
olha-me e diz: “É que eu preciso de ver com os meus próprios olhos tudo o
que coloco dentro da minha mochila”.
Abre um sorriso imenso, dá de ombros e sai, como as palavras, em fuga
para continuar brincando numa roda vida e num vaivém…
paula alexandra vieira, de um presente-novembro.
paula alexandra vieira
referências
Platão. Êutrifon, Apologia de Sócrates, Críton, tradução de José Trindade dos
Santos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda (3.ª edição), 1983.
Kennedy, D.; Kohan, W. “Incêndios: Infância e Infantia” in Kennedy, D. A
comunidade de infância. Rio de Janeiro: NEFI edições, 2020, pp. 221-233.
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carta sobre o cife e sua prófase
Afirmar, inventar, re-existir, o que pode uma educação filosófica?
Os colóquios internacionais de filosofia e educação têm sido sempre um
lugar de invenção, de afirmação, de re-existência e de inspiração para quem
trabalha com filosofia e educação. Para quem trabalha... para quem vive, para
quem cria... para quem faz da educação uma arte, uma aposta vital, um
investimento vital... e as metáforas faltam... e os transportes saltam... um espaço
onde fazer academia ainda faça sentido, ou finalmente faça algum sentido... sem
ponto final.
Em tempos pandêmicos e remotos, em que a vida coletiva fica cada vez
mais remota, uma proposta sempre inovadora, no sentido menos empresarial,
quando todas as palavras têm seus sentidos capturados, sequestrados pelo discurso
da eficiência, do empreendedorismo, do investimento financeiro, do indivíduo
como rendimento, da justificação da vida unicamente pela geração de renda, da
destruição de tudo o mais, das formas inúteis de viver a vida, da possibilidade de
criar mundos pelos gestos inúteis, do imperativo de consumir o mundo até a
exaustão.
A gente sempre olha pro colóquio com um ar de esperança, de encontrar
novamente algum sentido, de ser uma tábua pra gente se segurar em meio a esse
naufrágio, em meio a esse mar de tubarões empresariais, sem falar do fanatismo,
do autoritarismo, do fundamentalismo de mercado, religioso, político, miliciano,
são tantas destruições dos sonhos que a gente mal consegue falar coisas bonitas.
Comentar isso que parece não ter nada a ver com o CIFE é inevitável para
mim, porque me sinto tão avassalado por essa onda de movimentos reacionários
e guerras culturais insanas, que o CIFE é uma espécie de oásis onde podemos
encontrar pessoas, muitas que já conhecíamos, outras que vamos conhecer no
momento, muitas pessoas que buscam viver a vida com cuidado, acolhimento,
pensamento, poesia, invenção, afirmação, desde diferentes lugares, reinventando
e reexistindo também as nossas instituições educativas.
Comentando um pouco mais o processo do CIFE, para mim ficaram
marcados os momentos de preparação, com a reunião dos monitores antes do
evento, a realização do evento com as sessões programadas e as ideias que
surgiram sobre outras sessões possíveis, e o pós-evento, que no meu caso – e de
alguns outros participantes – envolveu a participação no encontro de professores
e professoras de filosofia da américa latina e também a conversa sobre o CIFE e
a proposta das cartas.

179

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

As reuniões de preparação foram importantes e necessárias, já que para
todos era uma novidade a participação num evento realizado virtualmente, em
especial num evento diferenciado como é a proposta do colóquio. Como fazer, o
que fazer, com o que se preocupar? A proposta foi bem apresentada e esclarecida,
mesmo em seus aspectos técnicos, e algumas regras de procedimento foram
propostas. Desde o início fiquei em dúvida sobre algumas dessas regras, em
particular sobre o modo de leitura dos textos no início do evento, e depois sobre
os momentos de dar as instruções para os participantes. A proposta de separar
cerca de uma hora no momento do encontro para cada participante fazer uma
leitura individual dos textos me pareceu inadequada, pois sentia que logo no
primeiro momento do encontro já propor uma espécie de separação em que cada
um se recolheria e leria os textos do seu grupo, apesar de fazer sentido como um
contato com os outros por meio das palavras que foram enviadas, restringia ao
mesmo tempo o contato mais direto que poderíamos ter com as vozes e as
imagens das pessoas ali na tela, na sala de encontros. Reconheço que possa ser
uma teimosia minha, mas foi uma sensação que de certo modo ficou mais
evidenciada quando o encontro começou e tivemos a dificuldade técnica inicial,
quando as salas de encontro não funcionaram adequadamente, e houve um
intervalo de tempo até que essa dificuldade pudesse ser superada e conseguíssemos
nos reunir nas salas. Nesse meio tempo, a solução encontrada foi reunir, um pouco
às pressas, os contatos dos participantes de cada grupo e pedir, seja por email ou
por whatsapp, que cada um buscasse o acesso aos textos do grupo e fosse
realizando a leitura enquanto a questão técnica era resolvida. Tendo ocorrido esse
momento um tanto involuntário e inicial de encontro-separação, quando
finalmente nos reunimos, cerca de uma hora depois do previsto, pensei que o
melhor seria proceder à leitura de textos de outro modo, lendo juntos os textos
do grupo ali na nossa sala virtual. Senti-me burlando um pouco as regras que
tinham sido propostas, mas pareceu-me necessário dadas as condições que
tivemos. Na verdade, já me parecia um modo mais adequado de iniciar o encontro
antes, e o fato inesperado inicial acabou me convencendo de que deveria proceder
assim. Em todo caso, também não apresentei essa proposta como uma imposição,
mas como uma possibilidade. Falei da orientação de cada um ler os textos
individualmente, mas também sugeri que poderíamos ler juntos, se o grupo
quisesse. O grupo concordou com essa segunda opção, e foi bastante prazeroso
fazer dessa forma. Um dos fatores foi poder ouvir a voz das pessoas com quem
iríamos conviver por três dias, lendo um texto que era de outra pessoa, já
realizando um primeiro encontro entre nós mesmos e outros atravessados, em
meio a esse tempo difícil de distanciamento que todos estamos atravessando. Os
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momentos iniciais de encontro foram de um certo alívio, pois a dificuldade inicial
tinha-me gerado uma ansiedade sobre a viabilidade de realizá-lo, ansiedade que
talvez já viesse de antes, da expectativa natural que, creio, todos sentíamos sobre
como seria esse momento.
Do mesmo modo, creio que não segui exatamente o procedimento
proposto, no sentido de apresentar o arquivo no qual faríamos nosso texto
coletivo apenas no terceiro dia, ou de apresentar os momentos da discussão apenas
na hora em que iam acontecer. Falei mais ou menos no início de todos esses
momentos, e também apresentei o “pad” logo no primeiro dia, o que para mim
fazia sentido pois nos dava uma perspectiva dos caminhos que teríamos para
aqueles três dias de encontro programados. Creio que teve um bom efeito, pois
indicou uma programação para aqueles dias, o que era uma incógnita para os
participantes também. E não chegou a alterar a dinâmica das conversas que foram
acontecendo no nosso grupo. Procurei destacar que a proposta era de viver aquele
tempo de encontro como um tempo de scholé, um tempo de igualdade de
participação e um tempo de liberdade, e procurei agir, na função de mediador, de
modo a favorecer a fala de todos, evitando interferir muito nos conteúdos das
falas, procurando propor que um ou outro se manifestasse, às vezes enfatizando
um comentário ou uma pergunta que me chamavam a atenção. Talvez por sorte,
talvez também por essa orientação ter tido um bom efeito, considero que os três
dias de encontro do grupo foram muito positivos, houve uma conversa bastante
aberta, houve possibilidade de ler os textos e comentá-los (acabou que
conseguimos ler uma parte no primeiro dia, depois combinamos de ler uma outra
parte no segundo dia), fizemos algumas coisas juntos, como preparar uma
apresentação do grupo com fotos e com o nome proposto, fizemos pequenas
apresentações para nós mesmos no terceiro dia, mantivemos a comunicação
também pelo grupo de whatsapp, entre outras coisas.
A experiência de mediação foi boa, o grupo foi muito amigável desde o
início, mesmo com algumas ausências eventuais, dois ou três participantes
estiveram conosco de modo mais intermitente e uma participante acabou não
estando presente em nenhuma das sessões. Pareceu-me que a proposta foi bem
aceita pelo grupo, que foi colaborando e realizando as atividades de leitura,
conversa, organização do próprio grupo, combinação das tarefas a seguir,
realização das tarefas finais, que incluíram a leitura dos textos, a conversa em torno
dos textos e de outros temas que foram levantados, a construção coletiva de um
texto, as apresentações que fizemos para nós mesmos no terceiro dia, a construção
de uma imagem do grupo, com a reunião das fotos e do nome da nossa sala ou do
nosso grupo.
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Entre os temas que surgiram, notou-se alguma diferença de proposição, uns
a princípio um pouco mais acadêmicos, outros trazendo mais suas experiências
educativas, outros ainda trazendo suas perspectivas questionadoras seja dos
padrões acadêmicos, seja dos padrões sistêmicos. Havia uma diferença relativa de
idade, porém não tanta, com uma participante mais jovem, eu estimaria com uns
19 anos, e os demais com uma faixa entre 30 e 50 anos, mas as posturas de cada
um não ressaltavam as diferenças de idade. Tivemos apenas brasileiros no grupo,
ao menos de fato nas sessões online.
Vou destacar apenas um dos temas que conversamos, pois ele me toca
particularmente, e também porque é um tema atual e importante. Em dado
momento surgiu o assunto do lugar de fala relacionado com o tema do racismo e
das discriminações presentes no ambiente acadêmico. Um comentário foi feito,
que o reconhecimento do lugar de fala implicava em reconhecermos que, em
alguns contextos, temos que aprender a criar um lugar de escuta; que pretender
ser sempre o único a ter direito a um lugar de fala é pretender ter um privilégio, e
que pretender ter um lugar de fala privilegiado é, de modo geral, persistir em uma
cena de opressão, manter uma cena de opressão; assim, reconhecer o lugar de fala
dos outros, especialmente daqueles que menos têm lugar de fala em nossa
sociedade; reconhecer que por vezes precisamos criar um lugar de escuta,
especialmente daqueles que não estamos acostumados a escutar e reconhecer que
não basta falar e escutar, mas é preciso também fazer desses lugares uma cena de
ação contra os privilégios, contra as desigualdades, contra as discriminações e
contra as opressões vigentes e persistentes em nossa sociedade. E, na posição de
professores em escolas e universidades, é preciso perceber em que medida não
compactuamos com e reproduzimos essas estruturas de privilégio e opressão:
possíveis caminhos indicados para reverter essas estruturas são ter atenção para os
processos de escolha de orientandos, de temas de orientação. Levantamos a
necessidade de desconstruir o general branco dentro de nós, em nossas linguagens
e em nossas ações, esse branco genérico que revela a auto-ocultada experiência da
branquitude.
Entre esses e outros temas o grupo caminhou e conversou, e senti bastante
afeto entre os participantes, ainda que o afeto tenha sido mediado pela distância
efetiva, pelo mundo de telas planas em que temos vivido nesses dois anos e sabese lá até quando. Houve bastante cuidado em encontrar o nome do grupo, em
produzir uma imagem final reunindo os participantes, em fazer o texto coletivo,
em manter o canal de contato aberto, em apresentar alguns detalhes mais
profundos e até mesmo íntimos do trabalho de cada um.
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Após essa experiência que foi bastante cansativa e desafiadora, mas também
bastante gratificante, minha participação em outros momentos do evento foi um
pouco mais esporádica, até porque já estava em ritmo de trabalho e, portanto, com
alguns horários ocupados nas partes da tarde e da noite. Porém, ocorreu-me que
uma boa ideia para o colóquio seria prever algumas sessões em que os
participantes dos grupos das manhãs, dos primeiros três dias, pudessem se
encontrar livremente para trocar ideias com outros participantes, seja dos grupos
da manhã, seja dos grupos da noite. Fiquei com a sensação de que fez falta um
momento em que encontrássemos uns aos outros de um modo um tanto mais
amplo, para podermos ter uma ideia da diversidade ainda maior que havia no
evento.
Da mesma forma, o evento realizado na semana seguinte ao colóquio e do
qual pude participar, o encontro de professoras e professores de filosofia da
América Latina, foi uma experiência muito intensa e concentrada em uma tarde,
mas para a qual tivemos dificuldade em dar uma continuidade. Creio que
precisávamos voltar a ela, aproveitando que há uma gravação em vídeo em sua
extensão, e tentar estreitar e aprofundar os laços ali realizados. Não sei bem como,
mas vejo uma miragem nesse caminho, uma miragem que quer se tornar uma
miração.
marcelo senna guimarães
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teatro, cinema, samba, infâncias que caminham filosoficamente
Um Colóquio organizado pelo NEFI não poderia não propiciar música,
dança, cinema, teatro, saídas fora da Universidade, crianças pensando junto,
espaços onde não apenas se contemplam expressões artísticas, mas também
lugares onde se compõe arte. Então, além dos grupos de estudo e pensamento
sobre as questões neurálgicas do X CIFE, pensamos que na prófase remota do
colóquio deveríamos também abrir espaços para escutar boa música e dançar,
produzir cinema e teatro; assistir a bons filmes e peças de teatro, conversar sobre
elas e pensar a partir delas; propiciar experiências de perguntas e pensamentos
com crianças; sair a caminhar infantil e errantemente pela cidade... essas coisas
fizemos... e convidamos pessoas e coletivos para que nos propiciassem
experiências estéticas potentes e nos ajudassem a pensar o momento e os
problemas que o colóquio colocou como seu foco principal atravessados como
estávamos pela pandemia.
Nesta seção apresentamos os textos derivados dessas experiências. Eles
propõem estilos e formas diversos e um comum desejo de, através da música, do
cinema, do teatro, do caminhar e de simplesmente nos encontrar, potenciar o
pensamento e as perguntas. Eis um dos maiores desafios das atividades culturais,
artísticas, musicais de nossos colóquios: que elas participem do espírito que o
anima: que, para além de sua dimensão performática – ou deveríamos dizer que
mesmo com a sua dimensão performática –, elas sejam também espaço de um
pensar juntos, que ofereçam inspiração para potenciar o que nos interessa pensar
juntos. A seguir apresentaremos brevemente cada uma dessas experiências.
Começamos pela infância, como sempre começamos, por onde é mais
bonito começar... Nathercia Lacerda, quando era Nathercinha, escreveu e recebeu
algumas cartas de e com Paulo Freire, seu primo-tio. Vamos dizê-lo de outra
maneira: Nathercinha chegou a ser Nathercia e Nathercia ainda é Nathercinha....
e Nathercia-Nathercinha nos presenteiam com as cartas e sua emoção de relê-las
e re-escrevê-las. São cartas que amam a infância; são testemunho de infância; são
carícias infantis. E o grupo de teatro En La Barca fez dessas cartas uma criação
artística para recuperar, revisitar e rememorar a vida e obra desse menino
extraordinário que foi e ainda é Paulo Freire. Nathercia nos presenteia com um
texto que narra a história de seu encontro com os colóquios do NEFI, que é
incluído junto a uma descrição da peça apresentada pela companhia La Barca, na
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Primeira Seção desta parte do livro, intitulada “Nathercinha e as cartas de Paulo
Freire feitas teatro”.
A segunda seção ainda é dedicada ao teatro. “Teatro Negreiro” é um título
que oferece uma sinopse das duas peças apresentadas, “As palavras” e “Contos
negreiros do Brasil” e uma conversa entre Renato Noguera e Wanderson Flor do
Nascimento, mediada por Geovane Barone. O que um leitor pode esperar desta
conversa? Um exercício de desconstrução de perspectiva, propõe Geovane:
“Sentir e pensar na alteridade. Colocar-se no lugar do outro, teatralizar a vida para
ensaiar a revolução, como dizia o teatrólogo Augusto Boal. Entender-se racista
para ser antirracista.”.
Seguem quatro seções sobre cinema. Duas referem-se a oficinas de
produção de cinema. Delas, na primeira, “Oficina Os óculos do vovô: aprendendo
com infância, velhice e cinema”, Adriana Fresquet e Alice Monteiro, professoras
da UFRJ, apresentam um trabalho a partir do filme de ficção mais antigo
restaurado do cinema brasileiro, obra de 1913. Elas mostram praticamente como
seus pouco mais de 4 minutos restaurados têm a potência de mobilizar por gestos
de fazer, ver, rever e transver e, a partir deles, refletir, aprender e desaprender
sobre a infância no e do cinema.
Logo depois, César Donizetti Pereira Leite e Cláudia Seneme do Canto,
professores da UNESP e da UNIMEP, apresentam a oficina “Produção de
imagens experiências e pensamentos: o que pode a infância?”. A pergunta
principal que move o texto e a própria oficina é: “O que pode um corpo infantil
afirmar, inventar e reexistir em uma educação Filosófica?”. E uma série de outras
perguntas desdobram uma experiência de produção de imagens a partir de corpos
que traçam e são traçados nas adjacências. Há algo entre os corpos, as imagens, as
crianças? Como mover ou co-mover com imagens? Como mover ou co-mover
com crianças? Como corpos infantis (de imagens e crianças) podem mover ou comover um corpo para a educação? Como afirmar, inventar e re-existir com corpos
que rompem com imagens dogmáticas? É possível outros corpos para a
Educação?
Depois das oficinas de cinema e vídeo, dois filmes projetados e
conversados. Primeiro, em “Darnos la palabra: conversaciones entre maestros y
maestras. Notas a pie de página.”. Patricia Redondo narra a história e os sentidos
principais de um filme feito justamente para dar a palavra – ou escutar a palavra já
existente – de professores das mais recônditas escolas públicas argentinas: desde
o colorido e alto Norte em Purnamarca, vizinho da Bolívia, até o ventoso Sul
patagônico, passando por diversas geografias e cronologias, diversas gerações de
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professores e professoras que, simplesmente, oferecem a sua palavra, contam a
sua história.
A segunda oficina também projetou e conversou a partir de um filme
argentino: em “Cineconversas com ‘um conto chinês’: criações curriculares em
tempos de pandemia”, Rosa Helena Mendonça, Noale Toja, Maria Morais e
Fernanda Mello apresentam a ideia das cineconversas, uma das ações do projeto
de pesquisa Currículos cotidianos, redes educativas, imagens e sons, coordenado
por Nilda Alves (ProPEd/UERJ), que faz uso do cinema em processos de
formação de professores. A proposta da oficina é escutar o outro, com o intuito
de tecer experiências e de perceber como questões sociais se transformam em
questões curriculares, através da metodologia da conversa (Cineconversas), nos
encontros em que as autoras afirmam que vemosouvimossentimospensamos os filmes. O
texto apresenta algumas narrativas tecidas na oficina durante o colóquio.
Depois do cinema, um texto sambante. “Samba de roda da vida”, em que
Lara Sayão conecta as rodas de samba com as rodas de filosofia. Lara percebe-as
muito próximas, toda vez que ambas são uma provocação, um convite para pensar
ou dançar juntos, fazendo gingar as ideias, numa epistemologia sincopada. Lara
aponta que ambas as rodas são expressão da nossa necessidade de encontro, de
comunidade, de nossa existência dialógica, que atravessam sentidos, corpos,
pensamentos e sentimentos. Nas rodas de samba, como nas rodas de filosofia, não
há a intenção de aniquilar o outro, mas, antes, fazê-lo versar, criar e se movimentar
para que a roda seja o espaço da alegria que potencializa os seres.
Depois das rodas de samba, uma outra forma de samba: crianças de escolas
públicas de São Mateus (ES) pensando com Ana Paula da Rocha Silvares, Fúlvio
Barreira Vicente Santos e Thamires Neves Luna, professores da rede pública do
município. O texto contém preciosos depoimentos de crianças que participaram
da experiência vivenciada durante o colóquio e também o histórico do encontro,
a euforia das crianças ao receber o convite, e os desdobramentos até o encontro
no colóquio e perguntas que deixam como presente aos leitores e leitoras: “nossas
escolas têm sido ‘presente’ para as crianças? O que pode a potência dos inícios de
um acontecimento, de um percurso? Qual a urgência de quem está começando
seus percursos? Um movimento do tempo rompe com o que está posto tornandoo outra coisa do que se pretendia?”.
A última das atividades do colóquio contidas no livro é a caminhada
filosófica, propiciada por Walter Kohan. Caminhar filosoficamente? Caminhar em
forma remota? Caminhar na pandemia? Essas e outras perguntas são esclarecidas
no texto que narra uma bem concorrida caminhada, seus preparativos, os textos
de Elisabeth Bishop, Paulo Freire e Michel Serres que foram propostos como
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companheiros da viagem caminhante, e as narrativas coletadas pelos diversos
caminhantes que participaram da experiência bem como as perguntas achadas nas
caminhadas.
A despedida é oferecida por uma palhaça filosófica, Filó e Sophia, que
encerrou o Colóquio e encerra esta parte do livro. “Vamos lá, vamos começar…
Thrururu…” é o último texto, a última narrativa, o último gesto, a última palavra,
o último convite. A forma e o conteúdo se confundem para fazer da despedida
um começo pois já se trata de nos prepararmos para o próximo encontro.
nathercinha e as cartas de paulo freire feitas teatro ............................. 191
a casa e o mundo lá fora – cartas de paulo freire para nathercinha ................ 193
teatro negreiro....................................................................................... 199
peça as palavras (35min); versão pocket ............................................................... 201
contos negreiros do brasil – versão adaptada ..................................................... 202
uma desobediência poética em afroperspectiva ................................................. 203
teatro e afroperspectiva i........................................................................................ 207
teatro e afroperspectiva ii ...................................................................................... 215
o cinema em cena ................................................................................. 225
oficina os óculos do vovô: aprendendo com infância, velhice e cinema ....... 227
produção de imagens experiências e pensamentos: o que pode a infância? .. 239
darnos la palabra: conversaciones entre maestros y maestras. notas a pie de
página. ....................................................................................................................... 249
cineconversas com “um conto chinês”: criações curriculares em tempos de
pandemia .................................................................................................................. 255
outros diálogos ..................................................................................... 267
samba de roda da vida ............................................................................................ 269
a infância de uma experiência: os presentes de um (des)encontro .................. 273
uma caminhada filosófica ...................................................................................... 279
vamos, vamos a empezar… thrururu… .............................................................. 307
vamos lá, vamos começar… thrururu… ............................................................. 313
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a casa e o mundo lá fora – cartas de paulo freire para
nathercinha33
A CASA e o MUNDO lá fora – Cartas de Paulo Freire para Nathercinha
é uma peça de teatro a partir do livro homônimo de Nathercia Lacerda que
narra a história real da troca de cartas de Paulo Freire com uma menina de 9
anos durante os primeiros anos do seu exílio no início da última ditadura militar.
Toda a dramaturgia é documental e faz parte de um ciclo de pesquisas do
coletivo teatral com uma série de trabalhos feitos a partir dos princípios do
Teatro Documentário.
A peça traz a narrativa de uma menina de nove anos, que nos anos
sessenta no Brasil se correspondeu por cartas com Paulo Freire durante o
período em que ele esteve exilado no Chile. A partir da obra homônima de
Nathercia Lacerda, e seguindo a linha de pesquisa do Teatro Documentário,
trazemos o grupo En la Barca que traz à cena Paulo Freire, suas ideias, seu
método e o projeto político-pedagógico de alfabetização de jovens e adultos
criado por ele. A dramaturgia é feita também a partir de farto material
documental e faz um mergulho no experimento de Angico – RN, primeira
cidade a receber o método Paulo Freire de ensino e marco na luta contra o
analfabetismo brasileiro, ao ter todo o município alfabetizado em 40 horas.
A partir da obra homônima de Nathercia Lacerda, En la Barca traz à cena
um Paulo Freire pouco conhecido. O livro e a abordagem teatral narram o início
do longo período de exílio imposto a Paulo Freire no fim dos anos 1960,
contando um pedaço difícil da história brasileira sob a ótica de uma criança que
começa a ler o mundo com suas muitas contradições. Por meio da narrativa da
menina Nathercinha, do olhar da criança que vê o mundo com seus próprios
olhos e das cartas que Paulo escreveu a ela, entrelaçamos memória individual à
memória social e coletiva do nosso tempo, defendendo a tese de Eclea Bosi de
que o trabalho com a Memória é um instrumento de resistência.
“Só que, do mesmo jeito que para chegar à casa eu tinha que passar por
muitas ruas, para chegar às cartas eu preciso passar pelas minhas
lembranças.”
A peça, originalmente montada para teatro, foi adaptada para versão virtual e apresentada
no XCIFE e está disponível. Para saber mais, ver “Espetáculo de teatro A Casa e o Mundo
Lá Fora - Cartas de Paulo Freire para Nathercinha, Coletivo La Barca seguido de conversa
com a própria Nathercia Lacerda”, disponível no canal youtube do NEFI/UERJ:
https://www.youtube.com/watch?v=kIWmY_Fu_J4&t=370s&ab_channel=NEFIUERJNEFI-UERJ (acesso em: 1 de jun. de 2021.
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Nathercia Lacerda.

a casa e o mundo lá fora
“Talvez seja eu, entre os senhores, o único de origem operária. Não posso dizer
que haja entendido todas as palavras que foram ditas aqui, mas uma coisa posso
afirmar: cheguei a esse curso ingênuo e, ao descobrir-me ingênuo, comecei a tornarme crítico.”
Jovem Operário Anônimo
Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido

sobre o teatro documentário
O Teatro Documentário é um dos desdobramentos técnicos, artísticos e
de pesquisa de linguagem da rica tradição do Teatro Político no século XX.
Tem a sua formulação mais completa feita pelo dramaturgo alemão Peter Weiss
em Notas do Teatro Documentário. É dele a autoria de um dos textos mais
representativos e importantes dessa tradição – O Interrogatório.
“O Teatro Documentário toma Partido.”
Peter Weiss

notas sobre o teatro documentário
sobre en la barca jornadas teatrais
En La Barca Jornadas Teatrais é coordenada pelos atores Anna Fernanda
e Bruno Peixoto e começou sua trajetória em fevereiro de 2014.
Desde 2017 se dedica a uma pesquisa sobre os princípios do Teatro
Documentário. Dessa pesquisa nasceu a TRILOGIA DOCUMENTAL – A
VOZ DOS ANÔNIMOS, com três trabalhos que investigam temáticas sociais
distintas: ANTÔNIO DE GASTÃO – MEMÓRIA É TRABALHO, LUGAR
DE CABEÇA LUGAR DE CORPO e A CASA E O MUNDO LÁ FORA –
Cartas de Paulo Freire para Nathercinha; mergulhando em temas como
Cultura Popular, Identidade, Memória, Luta AntiManicomial, Reforma
Psiquiátrica e Educação Popular.

trabalhadores
A partir da obra homônima de Nathercia Lacerda.
Pesquisa, Roteiro e Atuação: Anna Fernanda
Pesquisa, Dramaturgia Final e Direção: Bruno Peixoto
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Figurino: Raquel Theo
Costureira: Vicentina Mendes
Iluminação: Bruno Peixoto
Direção de Arte: Anna Fernanda
Oficina Brincantes: Nady Oliveira e Reinaldo Patricio
Programação Visual: Manuela Paiva Ellon
Vídeo: B163 Mídia
Realização En La Barca Jornadas Teatrais
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semeadura
nathercia lacerda34
Semeadura: Ato ou efeito de semear, de lançar à terra as sementes;
semeação, sementeira.
Penso que em tempos difíceis, quando a terra parece estéril, há que se
lembrar da potência das sementes e do ato de semear. Plantar, cuidar e
acompanhar a semeadura. Nesse momento de mundo, nossos grãos são, em
grande medida, as palavras e os encontros virtuais.
Ao receber, através de Walter Kohan, o convite para escrever sobre
minha participação no colóquio, me lembrei de uma pergunta que me fiz
recentemente e que compartilhei com ele: que tamanho tem um jardim? Enviei-lhe
uma foto de florinhas amarelas que brotaram no muro de pedras que vejo da
janela de casa. Contei-lhe que essas singelas florinhas ficam na exata altura do
olhar e do toque de uma pequena menina que passa diariamente por ali e, às
vezes, colhe uma flor.
Walter me respondeu:
Perguntas: qual o tamanho desse jardim? Fazes-me lembrar de Manoel
de Barros em “Infâncias”, imagino: “o tamanho das coisas depende da
intimidade que temos com elas” e a infância é, além de muitas outras coisas,
uma maneira de habitar intimamente o mundo, os afetos, as ideias… A infância
cria laços, como os que nos enlaçam agora… Laços de amizade, curiosidade e
alegrias…
O colóquio foi um belo e breve momento de compartilhar a intimidade
dos afetos de minha infância expandida para o mundo através da publicação
das cartas que recebi de Paulo Freire quando eu tinha a idade de nove anos. Foi
uma oportunidade de criar novos laços despertados pelo desejo de (re)existir
através da menina que fui e que segue cultivada e ativa em mim.
A proposta de conversar sobre o livro “A casa e o mundo lá fora: cartas
de Paulo Freire para Nathercinha”, publicado pela ZIT Editora em 201635, foi
abraçada com alegria pela Nathercia e pela Nathercinha. Até porque haveria a
Formada em psicologia. Atualmente integra a equipe do Centro Internacional de Estudos
e Pesquisas sobre a Infância/PUC-Rio.
35
O livro A casa e o mundo lá fora: cartas de Paulo Freire para Nathercinha é uma crônica infantil e
juvenil brasileira de autoria de Nathercia Lacerda com pesquisa de Cristina Laclette Porto e
Denise Sampaio Gusmão. Design e ilustrações de Bruna Assis Brasil. Foi publicado em 2016
pela Editora ZIT do Grupo Editorial ZIT e está em sua terceira tiragem. Recebeu o selo
Distinção da Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio 2016; Selo Altamente recomendável
FNLIJ 2017; Catálogo de Bolonha 2017.
34
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presença querida de Anna Fernanda e Bruno Peixoto, que compõem o coletivo
En La Barca Jornadas Teatrais, que fizeram uma releitura do livro através da
linguagem do Teatro Documentário. Estavam em uma temporada no Museu
da República quando a população do mundo teve que se recolher das ruas.
Entretanto, antes do dia marcado, me deparei com uma nova pergunta:
como contar para um público presente, porém invisível para mim, sobre minha infância e a
casa dos meus avós maternos onde conheci Paulo, sobrinho de meu avô, primo-irmão de minha
mãe?
Indicada por Walter, Maristela Barenco veio ao meu encontro para
bordarmos juntas os pontos que norteariam o encontro virtual do qual ela seria
a mediadora. A casa da Urca, no Rio de Janeiro, lida por Maristela como “uma
casa encantada”, seria o desenho de nosso bastidor, nosso eixo norteador.
Ponto a ponto, fomos bordando atentas para deixar alguns fios soltos de
diferentes cores para serem trançados no horário agendado.
Cada ponto deste bordar me levou a repensar a casa da minha infância a
partir de quatro eixos potentes: a casa sensorial (da infância); a casa presença
(das conversas e das ideias); a casa testemunho (do grave momento histórico
do país); a casa existência e resistência (da mangueira centenária que, plantada
pela minha avó, continua a frutificar em abundância e a crescer em seus galhos
e raízes).
Das cartas enviadas por Paulo, guardo com especial carinho o desejo meu
e dele de caminharmos pelas ruas de Santiago a observar a neve no alto da
cordilheira, os jardins floridos, e a conversar sobre a casa da Urca e sobre o
mundo lá fora. Mundo a ser observado com atenção. Mundo a ser bordado
ponto a ponto por cada um de nós.
As flores e os frutos acompanham minha vida. E também os pássaros. E
os pássaros me contam que a terra, mesmo aviltada, resiste e recebe as sementes
lançadas através de nossas conversas. E o tempo, ao seguir seu curso, trará o
dia em que a terra rebrotará em flores e frutos. E, então, celebraremos com um
sorriso no rosto, de mãos dadas, girando em uma grande roda a cantar um novo
mundo. E, em um sobrevoo desavisado, no momento da cantoria, alguém se
perguntará lá do alto entre nuvens: que tamanho tem esse jardim-pomar? E, em
acenos, responderemos: o tamanho de nossa ternura fraterna.
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peça as palavras (35min); versão pocket

Sinopse: Dimensão inconstante, das complexidades que torna o verbo,
em um preço que se dá pela incansável luta de um corpo que não permite
retroceder e que, mesmo distante da realidade convencional, se mantém
constante e se fortalecendo através das palavras, tal qual ecoa numa proporção
de incômodo para outras… Que agem em prol da sua única e exclusiva
estrutura, a intocável. Mas que é questionada em todo o tempo, com fatos,
vivências e estatísticas. Há quem diga que BP 22, 32, 52 e 62 iriam silenciar-se,
fomos e somos a resistência e existimos para denunciar. Queremos a nossa
reparação de uma história incompleta, estamos aqui para ocupar e ocuparemos,
aliás estamos ocupando!
Ficha Técnica: Direção e Texto: Ramon da Matta Produção Musical:
Vinícius Pessanha Elenco: Makeda Soares, Soraya Calvet, Bruna Rodrigues,
Thuany Coutinho e Marcela Rangel. Supervisão e Apoio: Vera Lopes e Morena
Paiva. Produção de Mídia: Naiara Almirante
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contos negreiros do brasil – versão adaptada

Sinopse: Versão adaptada da peça “Contos Negreiros do Brasil” marca,
assim, o encontro entre o artista e o ativista, em um espetáculo que grita as
dores e as angústias dos dias de hoje e conta com a participação virtual de
diferentes atores e atrizes.
Baseado na obra “Contos Negreiros” (Record, 2005), do escritor
pernambucano Marcelino Freire, que ganhou o Jabuti pelo livro, o espetáculo
leva o público a presentificar índices estatísticos, contextualizados com cenas
que reproduzem dores, paixões, medos, alegrias e angústias. A carne negra é
exposta em suas dimensões e experiências reais, sociais e culturais a partir do
texto de Freire, conhecido pela oralidade de sua literatura e personagens que
não falam, mas gritam com a dor que sentem.
Rodrigo França – articulador cultural, ator, diretor, dramaturgo e artista
plástico – começou a carreira como ator no teatro e no cinema em 1992. É
autor de sete espetáculos, entre eles “O Pequeno Príncipe Preto”, “Capiroto” e
“Inimigo Oculto”. Seus trabalhos mais recentes são “Oboró – Masculinidades
Negras”, “Yabá – mulheres negras” e “O Amor como Revolução”. Cientista
social e filósofo político e jurídico, atua como pesquisador, consultor e
professor de direitos humanos. É ativista pelos direitos civis, sociais e políticos
da população negra no Brasil. Já expôs suas pinturas no Brasil, nos Estados
Unidos e em Portugal, ganhou o Prêmio Shell de Teatro 2019, na categoria
Inovação pelo Coletivo Segunda Black, do qual é cocriador e curador. A ação
também foi contemplada com o 18º Prêmio Questão de Crítica.
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uma desobediência poética em afroperspectiva
geovane barone36
fogo!… queimaram palmares, nasceu canudos.
Fogo!… Queimaram Palmares,
Nasceu Canudos.
Fogo!… Queimaram Canudos,
Fogo!… Queimaram Caldeirões,
Nasceu Pau de Colher…
E nasceram, e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem
queimando.
Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade.
Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando
o nosso povo, não queimarão a ancestralidade.
Quilombola Nego Bispo
Antônio Bispo dos Santos – Quilombo Saco-curtume em São João do Piauí/PI
A filósofa, escritora e artista multidisciplinar Grada Kilomba diz em uma
entrevista ao jornal virtual EL PAÍS37: “Normalizamos palavras e imagens que
nos informam quem pode representar a condição humana e quem não pode. A
linguagem também é transporte de violência, por isso precisamos criar novos
formatos e narrativas. Essa desobediência poética é descolonizar”. Aí está o
ponto de partida da noite do dia 06 do outubro de 2020 no X Colóquio
Internacional de Filosofia e Educação: uma desobediência poética em
afroperspectiva. Realizamos o Colóquio virtualmente pois estávamos durante o
início de uma pandemia que tirou centenas de milhares de vidas e colocou as
desigualdades sociais e a violência em relação aos corpos de homens e mulheres
pretos e pretas em alto relevo.
Nós do NEFI (Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias)/UERJ
convidamos virtualmente centenas de educadores e educadoras, estudantes de
escolas do ensino básico e universitários de todas as partes do mundo para
vivenciarem a desobediência poética a partir da exibição de trechos das peças
em formato online “Contos Negreiros do Brasil” de Rodrigo França e “As
Ator e mestrando em educação pelo ProPEd/UERJ.
EL PAÍS. Grada Kilomba: “O colonialismo é a política do medo. É criar corpos desviantes
e dizer que nós temos que nos defender deles”, 2019. Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/cultura/1566230138_634355.html. Acessado
em 02/06/2021

36
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Palavras” do Teatro Virtual Preto, formado na Escola de Teatro Martins Penna.
Duas poéticas de re-existência que colocam as bocas pretas em alto e bom som,
denunciando o silenciamento colonial e escravocrata
“Bocas descoladas dos corpos e esses corpos ficam sem voz”. O filósofo
e professor Renato Nogueira faz o alerta que as bocas estão destacadas e
descoladas dos corpos de pretos e pretas e que essa poética é uma metáfora.
Bocas que, como no poema do Quilombola Nego Bispo, não serão caladas,
nem queimadas, pois tem o som da oralidade e da ancestralidade. A metáfora
da boca fora do corpo expressa a desobediência poética, denuncia a necessidade
de uma voz reprimida e violentada. Uma voz que foi por séculos calada nas
discussões acadêmicas, artísticas e científicas. Voz que como qualquer outra
precisa ser ouvida e ter respeitado o seu lugar de fala. Como diz o filósofo e
professor Wanderson Flor “o enfrentamento ao racismo passa pelo incorporar,
trazer para o corpo a crítica. Ter a crítica nisso de mais brilhante que a arte faz,
que é quebrar ou borrar a distinção entre o corpo e o que estaria de fora dele.
E colocar o pensamento no corpo de volta”.
Escola pode ser terreiro, pode ser quilombo. Infância pode ser ubuntu,
pode ser a brincadeira do “eu sou porque nós somos”. Educar em
afroperspectiva exige vislumbrar novas possibilidades, saudar, “bater cabeça”
para os ancestrais. Como canta Elza Soares: “Exú nas Escolas, Exú nas
Escolas”. Sim, a afroperspectiva, a filosofia africana precisa estar nas escolas,
nos currículos, nas pedagogias, nas políticas públicas.
Precisamos dialogar a negação do próprio diálogo como afirmou o
educador Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido: “Já temos afirmado que a
educação reflete a estrutura do Poder, daí, a dificuldade que tem um educador
dialógico de atuar coerentemente numa estrutura que nega o diálogo. Algo
fundamental, porém, pode ser feito: dialogar sobre a negação do próprio
diálogo” (FREIRE, 1987, p. 35). Também no livro “Cartas à Guiné-Bissau”
(FREIRE, 1978), Paulo Freire fala da negação do diálogo com quem tem uma
abordagem discursiva corporal diferente da abordagem colonialista dos
intelectuais “desafricanizados” que negam o uso do corpo. Relata que o jeito de
narrar de um dos camponeses da Guiné: “(…) nenhum falou estatisticamente,
dissociando a palavra de seu corpo. Nenhum disse sua palavra para que fosse
apenas escutada. Na África a palavra é também para ser ‘vista’, envolvida no
gesto necessário” (Freire, 1978, p. 57). Dialogar em afroperspectiva, decolonizar
o diálogo, questionar a racialização da falta de diálogo. Dialogar com as
diferenças, dialogar as vivências, dialogar com os corpos.
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Espero que você, leitor(a), possa fazer deste material um exercício de
desconstrução de perspectiva. Sentir e pensar na alteridade. Colocar-se no lugar
do outro, teatralizar a vida para ensaiar a revolução, como dizia o teatrólogo
Augusto Boal. Entender-se racista para ser antirracista.

referências
Freire, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz na Terra, 1987.
Freire, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em Processo.
2ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
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renato noguera38
Eu quero comentar um pouco, provocar, ajudar no debate, na discussão
em torno de dois espetáculos. O primeiro espetáculo do Rodrigo França: Contos
Negreiros39. Rodrigo além de diretor teatral é ator, dramaturgo, cientista social,
filósofo, professor, articulador cultural, produtor, artista plástico, além de
ativista em direitos humanos fundamentais. Tive a oportunidade de assistir a
esse espetáculo no teatro do SESI e é para ir na veia. O autor vai apresentando
de modo político, estético, dados e informações a respeito do racismo
estrutural. Vai trabalhando isso.
O outro espetáculo, que é o Teatro Virtual Preto, essa companhia é
composta por cinco mulheres em cena: quatro negras e uma branca. Essa
mulher branca faz o papel que já está no contexto do racismo estrutural: papel
de opressora calando, silenciando as vozes. Então, a gente percebe,
especificamente, nesse espetáculo, uma série de eventos que a gente pode dizer
que tem muito a ver com aquilo que Grada Kilomba fala no seu livro mais
recente sobre a “máscara do silenciamento”. Grada Kilomba é uma performer,
artista, pensadora bem interessante.
O era a “máscara do silenciamento”? As pessoas negras escravizadas
receberam uma máscara, uma marca que as silenciou? Que impossibilitou que
o seu lugar de fala fosse exercido. Que impossibilitou que elas pudessem se
expressar como sujeitos. As bocas do espetáculo são descoladas dos corpos e
esses corpos ficam sem voz. Então, ali tem uma apresentação de como as
mulheres negras são caladas. Ali tem mulher política, que não tem participação
de uma agremiação, grupo político, mas tem uma luta pela sua vida, contra o
machismo, contra o patriarcado, contra a misoginia, contra o racismo sexista, o
sexismo e o racismo juntos.
Por exemplo, uma das personagens fala da agressão do companheiro. Ela
diz NÃO para agressão do companheiro e isso fez com que ela fosse calada.
Outra mulher, que tem uma participação política, uma luta. Isso tem uma boa
Doutor em Filosofia pela UFRJ. Professor do Departamento de Educação e Sociedade da
UFRRJ.
39
‘Contos Negreiros do Brasil’ é um espetáculo documentário que aborda a condição real e
atual da negra e do negro no País. A peça leva ao público a presentificar índices estatísticos,
contextualizados com cenas que reproduzem dores, paixões, medos, alegrias e angústias. No
palco, a carne negra é exposta em suas dimensões e experiências reais, sociais e culturais”.
Fonte: Firjan. Disponível em: https://www.firjan.com.br/atracoes/contos-negreiros-dobrasil-12.htm. Acesso: 14de abr. de 2021.
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incidência na fala de personagens como Marielle Franco, socióloga e política
brasileira, elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro, pelo Psol, foi ativista dos
Direitos Humanos, envolvida com agenda negra e LGBTIQA+, foi cruelmente
assassinada em março de 2018. Ali, parece que a vemos falando da sua luta, da
sua batalha, da sua participação política. Logo, é muito feliz essa articulação
entre os fatos e entre as peças. Gostei muito disso!
Esses dois espetáculos que citei são pra lá de interessantes para a gente
conversar um pouco junto a eles: o que eles podem nos fazer pensar?; o que
eles podem nos fazer sentir? É pensar que o espetáculo, a atividade artística, ela
é um elemento, fundamentalmente, estético-político e é óbvio que vai nos
afetar. A gente está falando de uma corrente de afetos. Essa corrente de afetos
tem como foco forma e conteúdo – que não são separáveis –, colocar em jogo
um dos debates mais necessários para gente enfrentar a discussão de
democracia: o que é o antirracismo? Então, estamos falando de racismo, que é
alguma coisa que é um tema, um ponto de pauta inescapável. A gente não tem
como não colocar esse ponto de pauta na agenda se a gente quiser discutir a
sociedade brasileira, se a gente quiser discutir o sistema-mundo. Como é que as
relações funcionam, como é que as tensões, as formas de conversão, de
colonialismo funcionam?
E, de volta aos espetáculos, Rodrigo França fez uma narração, ele narra
o tempo inteiro uma série de dados e informações das pessoas mortas, dos
jovens, das mulheres. Fala da violência obstétrica que tem a ver com o direito
de nascer, que tem a ver com umas pesquisas que mostram que os bebês negros
que eram separados das suas mães. Como o cuidado não é dado da mesma
forma que o tratamento com o corpo branco. Obviamente, tem muito a ver
com como a gente é socializado. Numa sociedade em que as meninas,
basicamente, só meninas brincam de boneca. Essas bonecas são brancas numa
sociedade na qual menos de a metade da população é branca. A gente tem um
equívoco. Mais que um equívoco, uma estratégia estrutural de produção do
imaginário dentro de um pacto narcísico de branquitude. A gente tem
brinquedos, bonecas, todas as representações brancas. Isso não quer dizer que
a gente não vai pensar. Acho que as peças são importantes e os espetáculos
estão dizendo isso pra gente também.
Não se trata só de representatividade. Representatividade faz parte do
processo de espelhamento. Neusa Santos Souza, psicanalista falecida em 2008,
uma intelectual ativista que escreveu, fez um trabalho que é emblemático Tornarse negro As vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro. No livro, a autora partiu dos
estudos da psicanálise com Freud, Lacan – que usa bastante. Ela partiu de uma
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conjectura de que existe um ego ideal branco, esse ego ideal branco tem relação
direta, porque o modo com que a gente é socializado tem um processo de
produção do imaginário, produção de subjetividade. Eu estou aqui falando de
subjetividade, simplesmente, como modo de pensar, modo de ser, modo de
sentir. Como é que essa produção de subjetividade é marcada, estruturada pelo
racismo. O racismo estrutura o nosso aparelho psíquico. Então, é isso que está
em jogo. E tem muito a ver com as “vozes caladas”, que Grada Kilomba trata
nos seus trabalhos, e tem muito a ver com isso que está na peça do Teatro
Virtual Preto. Porque são, justamente, essas vozes caladas, essa boca separada
do corpo. A metáfora da boca, a boca que é a oralidade, o falar, tem muita
relação, também, não só com a representatividade, não tem como não descolar,
tem a ver com a possibilidade de narrativa, com a possibilidade de narrar. Então,
a boca, o oral é órgão aí. Vamos dizer: é a ferramenta, é o instrumento da
narrativa, o lugar de fala tem relação com isso. Relação com a história que a
gente conta, como a gente conta a nossa própria história, como a gente se
representa. Nós por nós mesmos.
Como a gente diz isso? De que maneira? Sem a interferência de alguma
coisa que seja antinegra, que seja racista por natureza. É isso que está em jogo.
Essas mulheres estão buscando a voz – é importante que sejam essas mulheres
buscando a voz – porque nas relações de gênero da sociedade patriarcal, o poder
é masculino. Talvez a gente possa dizer, se a gente pegar a cosmovisão yorubá,
por exemplo, na qual se tem uma proposta de cosmovisão que propõe um
equilíbrio, uma complementaridade sem romantismo e sem fetiche. Não estou
a dizer que se trata de uma “panaceia salvadora”; mas as cosmovisões africanas,
no sentido, como um paradigma cultural África – não só como um continente,
do mesmo modo como falamos de Ocidente como paradigma cultural.
Existem, nessas vozes, nessa boca a possibilidade de fazer com que as histórias
sejam contadas sempre sobre diversas perspectivas. Por isso é que a gente
percebe na cultura yorubá, num um embate entre Oxum e Orumilá, discutindo
quem pode conhecer os segredos. Orumilá recebeu a incumbência de conhecer
os segredos dos caminhos, conhecer o Ifá. Mas Oxum, também, queria
conhecer o do Ifá40. E, aí, há uma tensão. Essa tensão se resolve, de alguma
maneira, num acordo de equilíbrio entre os orixás masculinos e os orixás
femininos. A gente pode dizer, então, que as mulheres e os homens – isso é
importante dizer –, que o mais frequente nas sociedades num mundo que a
gente chama de contexto ou de uma cosmovisão ocidental é o masculino, que
Noguera, Renato. Mulheres e Deusas: como as divindades e mitos femininos formaram a
mulher atual. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2017.

40

209

daniel gaivota; fabiana martins; walter kohan (orgs.)

assume uma figura de poder. É uma outra perspectiva, nas tradições abraâmicas
que derivam de Abraão como um marco histórico, teológico, um personagem
histórico, teológico importante para entender islamismo, cristianismo,
judaísmo, para entender os monoteísmos. Entender como o patriarcado está
arraigado nesse contexto. O patriarcado é um sistema de opressão que objetifica
as mulheres e desidrata os homens de afeto. A pensadora Oyeronke Oyewumi
argumenta que o patriarcado ocidental não pode ser transposto sem crítica para
o continente africano, especificamente tratando da sociedade iorubá na qual ela
faz um longo estudo em Invenção das mulheres.
Eu penso que tem, então, uma matrilinearidade, de caráter matrilinear,
das culturas africanas, da cultura africana nesse sentido de paradigma cultural
que coloca as vozes das mulheres como vozes indispensáveis de aquecerem o
circuito social. São vozes que não podem deixar de estar ali, elas têm que estar
nesse lugar. Essas vozes são indispensáveis para esse processo. São
indispensáveis para qualquer projeto de sociedade, não podem estar caladas.
Isso é muito importante, ou seja, no contexto africano tradicional, as vozes das
mulheres não podem ser caladas. Não podem estar invisíveis. Longe de ser
apenas uma propriedade.
Quando eu falo do ocidente, falo de um complexo cultural, de um
conjunto de elementos, um conjunto de fatores. E estou me referindo aqui,
especificamente, falando de modo ligeiro resumidamente: eu estou pensando
em uma tradição judaico-cristã junto ao projeto da filosofia grega como uma
maneira de fundação de um projeto de conhecimento; eu estou falando do
direito romano de uma maneira de organizar a sociedade com leis, com
legislação; estou falando daquilo que a Revolução Industrial consagra, a
produção manufaturada em escala, a relação operário-burguês, o capitalismo, o
liberalismo, o projeto liberal; estou falando da ideia de República com ideais de
igualdade, fraternidade e liberdade, os ideais da Revolução Francesa, do estado
tripartido, dos poderes separados. Isso tudo se transformou no Ocidente, esse
caldeirão que a gente está chamando de Ocidente que tem uma maneira de
representação hegemônica. Essa representação, portanto, opera por calar.
Opera por calar vozes. Isso está em jogo, ou seja, algumas vozes são caladas
porque não se comportam todas as vozes. Essa estratégia de colonização, de
calar algumas vozes, faz parte de uma certa visão de mundo hegemônica. Não
estou a dizer que a gente fala da Europa de modo hegemônico, de um único
modo pasteurizado. Óbvio que tinham cirandas, tinham mulheres que eram
médicas, curandeiras que foram queimadas como bruxas. E que, ao mesmo
tempo, o exército francês vindo querendo acabar com o Haiti, que tinha um
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projeto de uma república democrática. O que a gente chama de Ocidente, ou
seja, uma disputa de construção de sociedade, se consagrou um projeto de
produção de sacrifícios, de produção de mortes, uma máquina micropolítica de
matar, uma máquina de produzir racismo, dominação, opressão. Isso se tornou,
dentro de um mito, muito importante para o projeto liberal. E, certamente, o
projeto liberal que tende a transformar pessoas em mercadoria. Um dos
elementos que eu quero aqui destacar, e que a gente chama de liberalismo e,
também, do neoliberalismo: é a propriedade privada. Mas é a ideia que nós
podemos ser donos de nós mesmos.
Essa ideia de propriedade privada, ou seja, o próprio sujeito é dono de
si. Isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, problemático, porque é uma
forma de definir pessoas como coisas. Na cultura africana, é interessante supor
que não somos dependentes e nem independentes. As vozes dessas mulheres
negras estão dizendo no espetáculo é que elas estão numa interdependência.
Não está separado. Não tem nenhuma pessoa com autonomia plena que não se
relaciona com outras pessoas. A gente está sempre dentro de um circuito social,
dentro de um circuito de afetos. Aqui citando o título de um livro do Vladimir
Safatle, por exemplo. Circuito de afetos porque a gente está sempre afetando e
sendo afetado nas relações, nos encontros com os outros. É esse desafio que
está em jogo. Esses dois espetáculos colocam esse desafio. Esse assunto diz
respeito a toda a sociedade. O assunto do racismo, o tema do racismo não é
alguma coisa que a gente pode deixar de enfrentar. Toda a sociedade tem que
enfrentar esse tema.
Rodrigo França está dizendo pra gente que não é possível que uma
pessoa que exerça a cidadania não tenha algum interesse pela democracia, pelo
pensamento crítico, interesses filosóficos, interesse pela educação e que ela
abandone ou não enfrente esse assunto, que ela coloque isso para debaixo do
tapete. Está aqui na nossa cara. Vamos falar sobre isso? Precisamos falar a
respeito disso. Indispensável falar disso. Indispensável que a nossa prática, o
nosso exercício de educar e de aprender com as crianças e jovens, com os
adultos e adultas, com as pessoas em geral, com o meio ambiente, com a
natureza, com os outros bichos, não passe por um debate acerca do racismo.
Dessas informações que estão aí. Dito isso, o Teatro Virtual Preto com Palavras
está dizendo que as palavras, que as bocas estão fora do corpo. Que a gente tem
um processo de certa cisão, um certo divórcio no direito que as pessoas têm de
usar o seu lugar de fala. O lugar de fala que é uma categoria, uma expressão
conceitual muito usada nas ciências humanas. Tem um trabalho muito usado
da Djamila Ribeiro, filósofa, ativista social, professora e escritora, O que é lugar
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de fala? que é uma boa introdução do assunto sobre o lugar de fala. Lugar de
fala não significa que só alguns podem falar, mas significa que todas as pessoas
devem falar a partir do seu lugar, das suas experiências, suas vivências, sua
trajetória, seu engajamento, que todos eles são relevantes. Mas que é necessário
assumir esse lugar, assumir que estamos em um certo lugar, assumir a trajetória,
assumir a nossa própria história. Então, esses espetáculos são maravilhosos. Eu
conhecia o texto do Rodrigo França, como disse: os dados estão aí! E isso, oh!
Olha o que acontece! Olha o que nós temos! Quantos jovens negros são
mortos? Quantas mulheres negras sofrem violência obstétrica? O que está em
jogo? Quem ocupa os presídios? Quem está em tal lugar? Então, isso é
importante dizer. Se a gente articula com a discussão que o Teatro Virtual Preto
traz que é da boca, do lugar da boca, da possibilidade de a boca não ser
descolada do corpo. Mais que uma metáfora – em certa medida – se a gente
fizesse uma certa semiótica, uma certa semiotização: teremos aqui as imagens
que significam certas coisas. Óbvio que a obra de arte, qualquer obra, qualquer
empreendimento, qualquer exercício estético não se reduz a um conjunto de
interpretações, longe disso. Mas aquilo que me toca, aquilo me interessa, aquilo
que está no radar dos meus interesses, aquilo que eu quero compartilhar, aquilo
que eu quero trocar com vocês é o que Palavras, do Teatro Virtual Preto, está
dizendo que nós precisamos, que já passou da hora da alforria das lutas. Já
passou da hora de as máscaras de silenciamento serem retiradas, já passou da
hora de a gente proclamar a necessidade da democracia, já passou da hora de
entender a proclamação da democracia como uma proposta, uma possibilidade
de vida coletiva e interdependente que ultrapassa radicalmente a ideia simples
de representação política. O que remete à noção de assembleia colaborativa em
que todas as vozes sejam colocadas, sejam postas à mesa das negociações, dos
conflitos, dos confrontos. Isso passa por vozes que combatem a misoginia, o
patriarcado, que é estruturalmente racista, ou o racismo, que também está
dissociado desse patriarcado branco. Isso é fundamental de ser dito. E essas
mulheres estão falando sobre isso, elas querem falar, elas querem dizer as coisas.
Por que os seus corpos foram calados, por que a sua voz foi retirada? Acho que
tem muita coisa que eu queria pensar num encontro de filosofia e educação que
significa que a gente precisa encontrar territórios epistêmicos que já existem,
mas que são poucos explorados. Penso que é um convite para gente explorar
territórios epistêmicos, explorar investimentos intelectuais que possam nos
trazer perspectivas que estão rasuradas, que estão silenciadas. Ou seja, a gente
precisa de filosofia africana.
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A gente precisa compreender a partir de repertórios de intelectuais
brasileiros como a gente pode fazer isso, interpelar realidades, entrevistar o real,
entrevistar o mundo. A partir de repertório que a gente não usa com muita
frequência, ou seja, a gente pode usar muitos autores e autoras que não estão
nesse grandteams, nesse time dos sonhos da história da filosofia ocidental. Tem
que ter outros times. Tem outras mulheres e outros homens, outras pessoas
fazendo, que fizeram, que fazem filosofia e que podem nos ajudar a pensar a
refletir, a fazer algumas inflexões a respeito da educação como proposta, como
exercício, como processo. Um processo eu diria que, fundamentalmente, hoje
precisa enfrentar radicalmente o racismo. Essa vai ser a grande questão. Precisa
enfrentar isso.
O racismo é um dos maiores empecilhos, se não o maior, para uma
sociedade justa, democrática. Então, a gente precisa falar disso. É preciso
exercer a nossa interdependência, exercer os nossos afetos em favor de uma
sociedade que não seja racista. Uma sociedade que enfrente o racismo no
cotidiano, nas ações do varejo também; além de ações no atacado, além de a
gente proclamar, fazer assinaturas; além de a gente lutar por políticas e ações
afirmativas, sejam as cotas, sejam medidas estruturantes do currículo. O nosso
cotidiano precisa ser um cotidiano antirracista, pelo menos, ou a favor de
equidade etnicorracial, seja um cotidiano pluriafricanista, mas um cotidiano que
entre em colisão com o racismo radicalmente. Talvez, para isso, seja preciso a
gente continuar fazendo filosofia, mas precisamos enriquecer essa filosofia com
tantos nomes importantes como Angela Davis, Mogobe Ramose, Amenemope,
Ptahhotep, Mãe Stella de Óxossi, Antônio Bispo dos Santos (Nego Bispo), Sueli
Carneiro, Leila Gonzales, Abdias do Nascimento. Tantos nomes que a gente
precisa trazer para fazer esse debate. Para fazer esse debate necessário,
incontornável de produção de sentidos, de produção de uma sociedade que não
se sente confortável. O que está em jogo é que a sociedade não tem nenhum
desconforto por estar estruturada dessa maneira. E a gente, pelo contrário, a
gente endossa essa maneira de estruturação. A nossa sociedade, a nossa elite,
parte dos meios de comunicação, das instituições, tem endossado isso. Cabe à
gente que atua na educação com filosofia… Educação filosófica é aquilo que
nos aproxima muito aqui. Educação filosófica com crianças, com pessoas, com
jovens. Isso nos aproxima muito aqui. A gente vai ter que colocar o dedo nessa
ferida aberta que é o racismo na sociedade brasileira. Por isso, as vozes não
podem permanecer caladas. É necessário um exercício radical antirracista. Uma
educação filosófica que tenha na sua agenda o combate ao racismo, ao
enfrentamento desse fenômeno político que é o racismo.
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Então, essa foi a mensagem. Espero ter ajudado a fomentar um debate
tão importante, tão necessário como esse que a gente está tratando aqui no X
Colóquio Internacional de Filosofia e Educação organizado pelo NEFI.
Parabenizo toda a equipe, todo mundo que está aí, Walter e toda turma que está
aí contigo trabalhando. O NEFI, esse núcleo incrível de filosofia, infância e
educação. Um núcleo que trabalha com um tema que é muito caro, que me
aproxima muito de vocês. Estamos juntos!
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wanderson flor do nascimento41
Debatedores: Ramon da Matta e Thuany Coutinho
Teatro Virtual Preto companhia criada na Escola Técnica de Teatro
Martins Penna.
GEOVANE BARONE – Muito bonitas as palavras do filósofo Renato
Nogueira. Para continuar o debate, temos aqui o filósofo Wanderson Flor e o
pessoal da companhia Teatro Virtual Preto: Ramon da Matta e Thuany
Coutinho. Para começar o debate, já que o Renato citou a filósofa Angela Davis,
“Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser
antirracista”. Então, Wanderson Flor, como poderíamos falar de uma sociedade
antirracista? Será que o ubuntu é o caminho?
WANDERSON FLOR – Primeiro, boa noite a todas. É uma a alegria
ter visto os espetáculos e termos aqui o Ramon e a Thuany. Parabéns a vocês
pelo trabalho! Acho que o enfrentamento ao racismo passa pelo incorporar, trazer
para o corpo a crítica. Ter a crítica nisso de mais brilhante que a arte faz, que é
quebrar ou borrar a distinção entre o corpo e o que estaria de fora dele. E
colocar o pensamento no corpo de volta. Naquilo que parece que foi
sequestrado. Acho que a filosofia africana, sobretudo essa que dialoga a ideia
de ubuntu, nos coloca sempre na necessidade de enfrentar tudo aquilo que a
tradição colonial nos apresentou como correto, como normal: o fato é que os
corpos que tombem eles tenham características; o fato que a nossa pobreza
tenha características muito particulares. Embora nem toda a pessoa pobre seja
negra; embora nem toda pessoa assassinada seja negra. Podemos dizer que o
racismo criou uma gramática de opressão que informa o modo como a gente
hoje experimenta a violência em todos os campos, e que acaba atacando a
escola, acaba atacando a universidade. Se a gente parar para prestar a atenção,
não é à toa que esses ataques tão mais incisivos à universidade começam quando
as cotas se instauram. E se borra um pouco desse lugar de elite da sociedade.
Acho que os dois espetáculos nos convocam a pensar sobre isso. Aí, o ubuntu
aparece para nós como essa tarefa de enfrentar o racismo como uma tarefa de
responsabilidade coletiva, porque nós somos coletivamente. Essa é a dinâmica
de existência que o mundo negro nos legou: sermos sempre no coletivo, sermos
comunidade. E isso é absolutamente fundamental. É também na comunidade
41
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que a resistência se afirma. Por isso é bonito pensar num congresso como este,
no qual a ideia da investigação filosófica seja pensada no coletivo também.
Nesse encontro, nessa voz que faz com que o “nós” apareça antes de um “eu”;
em que a gente crie, invente, afirme a partir daí. E não há saídas para o racismo
expressas apenas na forma de um “eu”, mas sempre na forma de um “nós”. E,
por isso, todos e todas somos responsáveis por esse enfrentamento cotidiano,
rotineiro ao racismo.
GEOVANE BARONE – Maravilha, Wanderson. Eu queria então ouvir
o Ramon sobre a construção do espetáculo, como é que foi.
RAMON DA MATTA – Axé! Oyá! Que alegria ter as palavras aqui num
ambiente do pensar, né?! Eu acho que a gente atinge em cheio o nosso objetivo
quando o nosso trabalho chega até aqui nesse colóquio de educação e filosofia.
Isso deixa a gente extremamente feliz, encantado de estar aqui. A gente fica até
um pouco nervoso de estar aqui no meio dos filósofos, dos educadores. Será
que a gente vai falar alguma bobagem? Será que a gente vai conjugar um verbo
errado? Mas a gente tem que “tá” aqui, entendeu? Acho que a gente tem que
ocupar todos os lugares. É isso que falta. Eu acho que a gente tem que “tá” em
todos os lugares! Acho que AS PALAVRAS não é só para um lugar. Não é só
para um determinado público. AS PALAVRAS têm que chegar no mundo. E
que alegria ver gente de outros países, falando outras línguas, comentando AS
PALAVRAS em outras línguas. A nossa mensagem, a nossa história estão
sendo captadas por corpos de fora da nossa fronteira. Então, isso é encantador.
Deixa a gente assim super feliz, super encantado. Eu não vou me estender aqui
também. Fiz questão de trazer aqui a Thuany Coutinho. Essa engrenagem ela
só vai se mover com a mulher preta! Só com a mulher preta que essa
engrenagem vai mover. E a gente precisa escutar as mulheres pretas. Esse
trabalho é para escutar as mulheres pretas na educação, na filosofia, no
momento do pensar, nós precisamos delas em todos os momentos a partir de
agora. Não tem como a gente mover, mexer essa estrutura sem a mulher preta.
Então, melhor do que eu falar sobre elas, que elas falem por elas. Por isso, antes
de eu chamar a minha amiga Thuany Coutinho, eu queria aqui falar alguns dados
sobre a peça. A peça é escrita e dirigida por mim Ramon da Matta, no elenco
nós temos Thuany Coutinho, Soraya Calvet, Makeda Soares, Bruna Rodrigues
e Marcela Rangel. Então, é muito importante a gente falar os nomes dessas
mulheres pretas e da nossa boca branca que também fez esse trabalho. Ela não
só é não racista, ela é antirracista. A gente precisa dos brancos do nosso lado
porque a gente vai precisar de todo mundo nesse combate. Queria agradecer
pela aula esplendorosa do professor Renato. A gente aprendeu muito aqui com
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o professor Renato. Wanderson, que alegria estar dividindo um momento, um
espaço como esse ao seu lado. A gente até se sente, zerei a vida! A gente se
sente importante, feliz, alegre. Muito obrigado pelo convite a todos os
envolvidos, que emoção! Com vocês, uma boca preta de categoria: Thuany
Coutinho direto de Nilópolis para o mundo.
THUANY COUTINHO – Olá, boa noite. Obrigado por receberem a
gente aqui neste espaço. É o que Ramon falou. É muito importante produzir
uma peça como essa no espaço acadêmico. É como vocês todos já trouxeram.
O Wanderson trouxe isso muito bem. Desde que nós começamos a quebrar
alguns paradigmas com as cotas, muita coisa mudou na nossa sociedade como
um todo. Acho que essa revolução passa por dentro da academia também.
Porque você tem seres pensadores podendo transformar isso, fica muito mais
fácil da gente atingir o nosso objetivo, que é uma sociedade antirracista. Quanto
ao processo da peça que você perguntou, Geovane, bom… É o que o Ramon
falou. O texto é dele. A direção também é dele. Eu estou acompanhando junto
com ele, desde o comecinho do processo. A peça foi nascendo e eu fui
acompanhando de perto o nascimento desde o comecinho. Ele foi me
mostrando, me pedindo opiniões. Depois, me chamou para fazer parte do
elenco e, por fim, até chegar no nascimento de fato d’As PALAVRAS. E desde
sempre o Ramon falou comigo sobre a importância de falar da mulher preta. E
por que da mulher preta? Justamente, primeiro é o primeiro convívio que ele
teve enquanto um homem negro. O primeiro contato de maternidade, das tias
e de força, vem dessa mulher preta para ele como referência. E outra, porque
era necessário trazer este embate. Ele é muito artivista neste sentido. As
produções do Ramon são sempre muito atravessadas por questões sociais, por
questões que gritam na nossa sociedade que precisam ser trazidas diariamente
para pauta. E aí… Ele chegou e falou: “Cara, eu preciso fazer uma peça que
seja sobre a mulher preta, porque a gente precisa discutir os temas que
atravessam vocês diariamente e que poucos são tratados dentro do mercado.
Pouco se vê sendo discutido da forma que precisa ser discutido. Aí me mostrou
nesse universo que tava para fora do universo literal, né? Não eram só mulheres
negras em cena, eram bocas pretas de mulheres que tiveram as suas palavras
roubadas. Então, ele já começou a entrar num outro campo assim… de uma
figura de linguagem… Que ao mesmo tempo é fortíssima e riquíssima pro que
a gente tem. Porque… Agora a gente tá falando com câmeras, né! Antigamente,
era o nosso corpo inteiro presente num palco e que podia ser falado, podia
trazer as nossas questões. E agora, não! E um quadradinho (faz gesto para
câmera) ali que a gente tem que condensar tudo isso que a gente precisa falar
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nesse quadrinho. E aí começou a genialidade de trazer uma ideia de que essas
bocas falavam. Desde o início ele falou, preciso criar isso no campo virtual. Eu
quero que essa peça seja criada realmente para esse período de pandemia. Para
que, dentro desse período, a gente comece a discutir isso. Até porque a gente
passou por uma série de problemáticas durante a pandemia, né? Enquanto
alguns corpos se preocupavam em se proteger do coronavírus, nossos corpos
pretos se preocupavam em sobreviver, basicamente! A nossa maior
preocupação era se a gente podia sair na rua para comprar um pão, mesmo que
de máscara, e voltar vivo, né? Então quando isso começou a ficar muito latente,
foi quando a arte veio como forma de escape, de grito de socorro, sabe? E aí
foi quando ele colocou todas essas questões que de uma forma – modéstia à
parte, é meu amigo e é meu diretor – brilhante. É… Com uma figura de
linguagem que para o que a gente tem de tecnologia, desse contato virtual (faz
gesto para câmera) é inteligentíssimo. E essa figura de linguagem nos ajuda a
entender a gravidade do que a gente tá falando, né? Porque se você tem um
corpo negro falando que foi roubada a sua voz, você ainda vê toda a potência
de uma mulher negra. Quando você vê uma boca preta que tá falando no corpo
da sua voz, isso ganha um outro lugar. Isso ganha uma outra força. Como a
gente é atravessado por uma tela que só tem uma boca gigante preta, que sai
extremamente do estereótipo que até então era do branco europeu, da boca
branca europeia. E aí você tem uma grande boca preta numa tela falando para
você sobre o roubo das palavras delas. Sobre o roubo desse órgão do resto do
corpo. Desse pedaço do corpo, do resto de um todo. E aí… Várias outras
meninas – ele já citou todo mundo do elenco – aos poucos vieram as outras
meninas que são parte do elenco. E dentro dessa plataforma mesmo, a gente
foi criando. Foi um processo que não nasceu no ao vivo. Nasceu realmente no
virtual. Eram nesses encontros aqui e, nesses encontros, as coisas iam surgindo
e as nossas inquietações vinham também. E, nisso, ideias de figura de linguagem
iam nascendo. E, por fim, quando a gente começou a ver isso, germinando, a
gente entrou com um pedido que é quase um pedido político, né? A gente
recorreu a duas professoras da Martins (Escola Técnica Estadual de Teatro
Martins Penna) que são professoras negras. Porque na Martins Penna hoje a
gente ainda tem essa questão. Grande parte do corpo docente é branco. E aí a
gente tem duas professoras negras – são três no total. Mas a gente tem duas
professoras negras que falam sobre essa questão da negritude na escola. E
ativamente tocam o que é necessário e isso partiu da educação. A gente precisa
ter referenciais negros na sala de aula; a gente precisa falar sobre o teatro negro
dentro da disciplina; a gente precisa falar sobre dança negra para chegar num
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trabalho de corpo onde esses corpos negros dialoguem. Com essa ajuda mais
que especial, da Vera Lopes e da Morena Paiva, a gente foi lapidando todo esse
processo criativo que surgiu no grupo e transformando num pouquinho do que
vocês viram. Porque não está na íntegra. O tempo todo partiu dessa necessidade
desses corpos pretos de falarem, de terem espaço no nosso dia-a-dia. É como
eu falei, se dentro de uma pandemia o que me dói é pensar se eu vou continuar
vivo dentro da minha própria casa. É algo a se refletir e se refletir muito! Precisa
colocar isso em pauta diariamente. A educação precisa trazer isso para pauta
diariamente, porque é o nosso campo de maior transformação. Foi nesse
contexto que nasceu AS PALAVRAS.
GEOVANE BARONE – Lindíssimo, Thuany! Quero agradecer a
Thuany e quero agradecer ao Ramon também. Parabéns pelo espetáculo. Quero
dizer que eu amo a Morena e a Vera, são duas professoras maravilhosas que são
referência pra mim. Eu tenho um carinho imenso por elas. São duas queridas.
E o que você fala sobre essa questão dos corpos que falam… Eu aprendi isso
na Martins Penna – eu também fiz Martins Penna. E lembro muito de Verinha
falando: “O teu corpo tem que falar mais, teu corpo tem que falar mais!”. E
quantos vezes, né Wanderson, a gente deixa o nosso corpo morto. Só o
pensamento tá ali, mas o corpo tá morto. E não. Na afroperspectiva, o corpo
tem que falar. O corpo precisa falar! E mesmo no esmagamento que a Thuany
falou, o esmagamento social, o esmagamento da sobrevivência, o corpo preto
continua falando.
WANDERSON FLOR – Tem uma coisa muito bacana nisso que me
fascinou muito nos dois espetáculos. Essa ideia da boca preta. As duas peças
têm a boca preta como um centro. E me lembra uma coisa importante: que a
história do racismo foi a história da redução das pessoas negras a um corpo,
mas um corpo que não pode falar. É um corpo infante, um corpo sem voz. Um
corpo que só serve para o trabalho, para exploração e que é solo para a opressão.
Me parece muito importante que a gente subverta essa ordem. Já que é para ser
corpo, que seja um corpo que fala. Porque apenas nesse corpo que de fala é
possível fazer a transformação, a resistência. Esse corpo que consegue se
expressar e não é um corpo que é só objeto, um corpo desumanizado. E talvez
uma das formas mais potentes de desumanizar, e mais eficaz de desumanizar,
seja retirar a capacidade de falar. Seja não ouvindo, seja silenciando a voz da
outra pessoa. E o racismo foi essa tentativa e é essa tentativa de silenciar as
pessoas e, ao mesmo tempo, reduzi-las a um corpo. Um corpo que é
instrumento, um corpo que é utilizável, um corpo que é matável. E as palavras
tomam vida própria. E é pelas palavras que a gente se aproxima, é pelas palavras
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que a gente forma comunidade, é pelas palavras que a gente faz resistência.
Nesta palavra incorporada, nessa palavra que tá no corpo, essa palavra que
lembra os corpos, que são os corpos que falam. Não é uma mente que está por
aí na forma de um fantasma, mas está nesse corpo. Um corpo que tem história,
que tem essa marca. E, sobretudo, esse corpo que teve a marca, a princípio,
pensado como alvo privilegiado da opressão colonial, racista, na modernidade.
GEOVANE BARONE – Perfeito, Wanderson! Você falando da
questão das palavras, eu lembrei daquela frase da Conceição Evaristo, “o que
os livros escondem, as palavras ditas libertam”. A sua fala me trouxe essa frase
que tem tudo a ver com o espetáculo AS PALAVRAS. Justamente isso, as
palavras elas libertam. E foi isso que Noguera falou também da filosofia como
esse lugar só da Grécia. Peraí, vamos também falar que a filosofia não é só da
Grécia, porque vamos libertar a filosofia da Grécia. Tudo bem, a Grécia é um
pilar muito fundamental, mas filosofia não é só isso. “Engraçado” que
escondem os corpos pretos até na filosofia. Escondem o pensamento preto na
filosofia. E por que isso? Eu como educador me pergunto sempre isso. Quando
um professor de filosofia, – aí é para o Ramon e a Thuany – quando um
professor de filosofia vai dar aula, ele tem um currículo já pré-direcionado. E
nesse currículo não tem filosofia africana. Não vamos ouvir filósofos africanos.
Cabe ao professor ter essa afroperspectiva, que é o que Renato (Noguera) fala
e o ubuntu que tanto o Wanderson fala também. Olha como a palavra esconde
poder. E, sobre isso, Ramon (vou voltar a você antes das perguntas), quais são
as palavras que gritaram, que você quis gritar, que você quis libertar? Que fez
você escrever este texto nesse momento. A Thuany disse belissimamente que
era um encontro virtual que vocês precisavam falar, mas por que falar? Por que
falar virtualmente se o teatro é aquele encontro vivo?
RAMON DA MATTA – Eu sou um jovem dramaturgo. Na verdade, eu
sou ator, vim da arte da atuação. Mas eu percebi, Geovane, que o meu corpo
não ia estar nos trabalhos. Minha cara e o meu corpo não ia estar nos palcos.
Não ia estar na televisão. Não ia estar na plataforma de streaming. Não estava…
Eu estou dentro da Martins Penna e eu vou receber algum personagem, algum
papel, cadê physique do meu ser, do meu corpo? Não tem physique pra mim. Eu
não apareço. Não adianta. É claro que tudo é feminino… Mas é sobre mim
também AS PALAVRAS, né? Primeiro que a mulher preta é – até hoje –, pode
até soar estranho aqui, o corpo. A escrita da mulher preta, das autoras negras,
dessas mulheres que vem libertando vozes como Djamila, como Grada
Kilomba, como tantas. São elas que mais se aproxima do meu corpo. Porque o
meu corpo, ele não é um corpo masculino valentão, fortão. Eu sou um corpo
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RETIRADO da sociedade! Porque um homem negro que vem com
características do feminino, ele não serve pra nada. Ele não existe nessa
sociedade. Você já viu… Você vê algum personagem, você tem algum corpo
masculino negro que não seja o garanhão? Não existe, não existe! E eu passo
pelo feminino. Então, as minhas lutas, as minhas questões, eu sempre esbarrei
junto às questões das mulheres pretas. É claro que em outro lugar. A história
delas é a história delas. A vivência delas é a vivência delas. Mas na luta, na
pesquisa do se encontrar, foi com elas que eu mais ou menos me encontrei, vi
uma saída. É através da leitura, de conhecer as histórias delas e das minhas
figuras maternas… Sou criado por mulheres negras fortes. Não fortes!
Fortíssimas! Elas são as donas das casas. Elas que trazem o dinheiro. Elas que
educam as mil e uma crianças. Então elas são fortes, aguerridas. Eu cresci com
essa base. Eu fui criado e formado por elas! Por elas! Porque a outra parte da
sociedade virou a cara pra mim. Ninguém quis saber. Só tive colo social dessas
mulheres pretas. Então tudo que eu sou, que eu aprendi – que eu me entendo
como gente – vem delas. Por esse lugar de não me ver, não me enxergar, não
ter essas falas… A minha ligação com a vereadora Marielle Franco. Eu tive uma
forte ligação porque foi a primeira candidata que no dia que ela foi eleita
vereadora, eu estava lá na festa de comemoração, eu pego na mão dela, olho
nos olhos dela e digo: “Finalmente, eu vou ter uma voz para me representar”.
E a única vez que isso me acontece na vida, acontece o que aconteceu, que todo
mundo já sabe. É uma forma de devolver… Não sei se é devolver… De fazêla presente, de estar, de que ela não é só Marielle, ela é todas nós, é o que nasceu
na gente… Eu faço outra peça sobre quem pariu esses corpos que agora estão
falando, que estão chegando na política. É muito importante a gente falar sobre
quem pariu esse corpo que está sendo gerado há muito tempo. Há muito tempo
que esse corpo está sendo gerado. Então, eu trago também a questão da
violência doméstica que é um assunto que para mim que é um dos principais
vilões. Tem aí vários vilões na sociedade, mas o vilão é esse machismo, esse
machismo estrutural, esse homem que domina todos esses lados, com essa força
vulgar. É uma força vulgar, né? A gente vai tentar trazer aqui com a arte um
espelhamento, sabe? É um espelhamento das nossas realidades, do que a gente
passa. A gente precisa contar a nossa história. Aqui n’As PALAVRAS a gente
tem esse projeto que é um projeto um tanto dolorido, né? Nós trazemos dores.
As dores do silenciamento, as dores da violência doméstica, as dores de se
perder um filho. Estão matando as nossas crianças! Um país que mata criança!
É bizarro, acho que a gente não reflete sobre isso! A gente passa por isso lá na
timeline (faz gesto de deslizar o dedo na tela do celular). Passou. Mas é um país
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que mata criança o tempo inteiro!!! Isso é desconexo! Isso é absurdo! Isso é uma
coisa fora da normalidade! Não tem como naturalizar isso! A sociedade não vai
andar por essas questões. Não tem como! É um abismo. Estamos num abismo!
E parece que a gente evolui, que a sociedade evolui. Não! Ainda permanecemos
no abismo. Nós vivemos uma herança escravocrata recente. Isso é recente! Cem
anos atrás não é a mil anos atrás! Não é de agora. As outras temáticas… Tem
uma parte do texto da Bruna Rodrigues (atriz do Teatro Virtual Preto) que é a
minha parte mais ou menos. Eu já fui morto. Eu vou passar, não sou eu o
escolhido. Então, vai ser outra pessoa que vai ocupar os lugares, que vai falar e
é isso. O sistema é esse, esse é o meu lugar. Mas eu desisti desse lugar, eu desisti
desse lugar. Eu vou contar as minhas histórias e vou contar com as minhas e
com os meus. É sobre esse pulsar. Então só finalizando, porque o Geovane
pergunta da onde surgiu. Eu me coloco hoje em dia como aquele que vai lutar
contra a hegemonia branca nas artes. Esse é o meu nicho. Na verdade, é para
se expandir por muito mais. Nós queremos estar espelhados, nós queremos
contar nossas histórias, queremos positivá-las também. Aqui é um caminho
porque a gente nem se toca, nós negros, nós não sabemos aonde que a gente
está, este buraco que a gente está. Aí a gente acha que está tudo ok e não tem
que ir para luta. E é difícil para caramba ir para luta. É difícil para caramba pra
gente estar aqui, na educação. E eu sempre falei, a gente precisa estar em todos
os lugares. Na educação, na filosofia, dentro do circuito acadêmico. Uma das
questões que eu bato sempre de produzir uma arte porque eu quero que o povo,
o povo, o povo, que realmente elege, o povo que vai realmente eleger os
candidatos. Porque não é Botafogo que vai eleger candidato não! Nem Santa
Teresa! (bairros do Rio de Janeiro). É o povo, a zona norte, a zona oeste e
precisamos conversar. Eles precisam saber de si, da sua história. Então, eu
enquanto artista, não sei, estou começando, começando. Eu sou jovem ainda,
sou um bebê nessa arte. Como trazer o esclarecimento? Não o esclarecimento
porque a gente fica parecendo igual ao colonialista: “Eu que vou trazer a luz
para você!” Não, não é isso! Mas é saber de si mesmo! De onde que você veio,
da sua história, quem vai ser o dono da sua vida é você! Não vamos depositar
para o outro. Vamos nos potencializar para que tomemos as nossas decisões.
Não vai ser um homem branco da Barra (outro bairro do Rio de Janeiro) que
vai decidir pela gente. Não dá mais! Então, AS PALAVRAS vêm para isso.
GEOVANE BARONE – Wanderson, qual é a cor da formação
docente? O que fazer para empretecer a formação docente? Pergunta do José
Carlos Santiago.
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Wanderson Flor – Uau! Bom, um grande problema é que a gente diz que
a educação não tem cor, que a formação não tem cor. E, de fato, talvez não
tenha. Mas eu não sei se isso é uma vantagem ou se é uma armadilha, porque
quando a gente diz que a formação não tem cor, quando a gente diz que o
pensamento não tem cor, quando a gente diz que a política não tem cor, o que
a gente está dizendo é que a cor não importa. O problema é que no mundo
racista a cor importa. A gente sabe qual é a cor dos corpos que estão caindo. A
gente sabe qual é a cor de quem tem a boca tapada. Então, uma coisa é dizer
que a educação, que a formação não tem cor. Outra coisa é reconhecer as
diferenças das cores. As pessoas são diferentes e como que a nossa política
marcou essa diferença. Porque ainda hoje é preciso fazer a defesa do espaço da
mulher negra como sujeito de produção de conhecimento, de força política. A
cor da formação infelizmente é a cor do racismo quando diz que a formação, a
educação não têm cor. Talvez o enfrentamento ao racismo seja um
enfrentamento a este tipo de reflexão. E assumir que o mundo é multicor e
assumir que a política faça com que essas cores tenham valores diferentes. E,
por isso, estou aqui sempre vendo as palavras maravilhosas da professora Edna,
de chamar a atenção para periferia. Porque a gente olha para periferia. E vê que
a periferia tem cor. E que é a voz, como chamou a atenção o Ramon, que elege,
efetivamente, é a voz da periferia. E que essa voz não seja valorizada só no voto,
mas também na proteção da sua própria vida.
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oficina os óculos do vovô: aprendendo com infância, velhice e
cinema
adriana fresquet42
aline monteiro43
O filme Os óculos do vovô44 é o filme de ficção mais antigo restaurado do
cinema brasileiro. Esta obra, de 1913, em seus pouco mais de 4 minutos
restaurados, tem a potência de reunir em sua longevidade dados tanto da
infância do cinema, quanto da infância no cinema. Reconhecendo essa potência,
a oficina “Os óculos do vovô: vanguarda de uma infância traquinas”45, da qual
trata este artigo, pretendeu fazer um convite e abrir a possibilidade de que,
mobilizados por gestos de fazer, ver, rever e transver seus minutos preservados,
fosse possível também refletir, aprender e desaprender sobre essas duas
infâncias.
Realizada dentro do contexto dos trabalhos de pesquisa e extensão do
Grupo CINEAD, a oficina em questão caminha no esteio dos trabalhos que a
equipe vem desenvolvendo há anos sobre as possibilidades de aprender e
desaprender nos encontros entre cinema e educação. Neste trabalho em
particular, trata-se de desdobrar essas ações sobre a infância, os filmes antigos
que nos convidam a visitar a infância do cinema e esse jogo entre passado e
presente, história e utopia, e infância e velhice.
A primeira reflexão que intentamos convidá-los a fazer é sobre os
sentidos da infância na educação, no cinema e nas visões do campo da
aprendizagem e do desenvolvimento. De um modo geral a infância é tomada
como uma ineficiência, um estado de “ainda não”, uma fase a ser superada, uma
imperfeição e uma incompletude. Mesmo os adjetivos mais positivos dedicados
a ela refletem o olhar mais negativo anteriormente listado: inocência,
ingenuidade, pureza. No entanto, gostaríamos de pensar a infância e
experimentá-la, nesse jogo de reconstrução e experimentação dos gestos
cinematográficos sobre os fragmentos do filme Os Óculos do vovô, como
Professora Associada da Faculdade de Educação da UFRJ; Coordenadora do CINEAD:
Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual.
43
Professora Associada da Faculdade de Educação da UFRJ; Coordenadora do ITEC Imagem, Texto e Educação Contemporânea.
44
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=F7-Gb5ulacw. Acessado em maio
2020.
45
Realizada como parte das atividades do X Colóquio de Filosofia e Educação da UERJ,
outubro de 2020.
42
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invenção. Invenção que nos abra possibilidades de derivação, diferenciação,
tanto para a infância, quanto para o cinema e para a educação.
Neste ponto recorreremos aos trabalhos de Virgínia Kastrup sobre a
aprendizagem inventiva. Partindo dos trabalhos de Maturana e Varela sobre
enação e do pensamento de Deleuze e Guatarri sobre subjetividade, a autora
vai pensar a aprendizagem não como solução de problema ou
representação/recognição, mas como criação de problema e problematização.
Ao aproximarmos a infância e a educação dessas compreensões dos processos
de desenvolvimento por enação e dos processos de subjetivação e da
aprendizagem inventiva, podemos falar de um aprender a ser criança nos
movimentos de invenção de si e do mundo. E a arte cinematográfica pode servir
de agente desta invenção ao se engendrar com a infância na escola e nos
movimentos de ver e fazer cinema. A própria autora faz uma aproximação desse
tipo de aprendizagem com a aprendizagem do artista.

os óculos do vovô e o que suas lentes nos deixam ver
Como já dito anteriormente, Os óculos do vovô é o filme de ficção mais
antigo preservado no Brasil46 e tem como sinopse o seguinte texto: “O menino
peralta pinta os óculos de seu avô enquanto este dorme. Ao acordar, o avô leva
um susto, diante da cegueira imaginada, criando uma série de confusões dentro
de casa.”47. O filme foi realizado em 1913 por Francisco Santos, um imigrante
português que chegou ao Brasil no início do século XX e, posteriormente, se
fixou em Pelotas. Além da importância histórica de ser o mais antigo exemplar
de ficção preservado, Os óculos do vovô traz à cena uma série de outros dados
importantes nos pouco mais de quatro minutos de duração que lhe restaram,
recuperados com fragmentos de cópias existentes na Cinemateca do MAM (Rio
de Janeiro) e da Cinemateca Brasileira (São Paulo). Estima-se que o filme
originalmente tivesse por volta de quinze minutos. Dados tanto sobre o cinema
– sua história e sua infância – quanto sobre o Brasil do início dos anos de 1900;
Pelotas; e sobre o próprio Francisco Santos.

Todos os dados referentes ao filme, seu diretor e sua realização em Pelotas foram retirados
de Morettin, Eduardo. Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913): anotações de um
historiador. Em: Museologia & Interdisciplinaridade. Vol 8, nº 15 Jan/Jul de 2019, e do
documentário de Cíntia Langie As memórias do Vovô (2012) realizado em comemoração aos
cem anos do filme de Francisco Santos.
47
Conforme dados da Cinemateca Brasileira. Acessado em 15 de dezembro de 2020.
<http://bases.cinemateca.gov.br/cgibin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=l
nk&exprSearch=ID=001395&format=detailed.pft>
46
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No que diz respeito à história e à infância do cinema, os quatro minutos
de filme restaurados nos mostram como Francisco Santos era um cineasta
inovador, e testemunha, também, a originalidade da produção que se fez no
encontro Europa/Brasil em solo brasileiro e na construção deste país e de sua
cultura multifacetada, miscigenada e plural. Assim, a “infância” do cinema
nacional que se deixa ver nos “velhos” filme do início do século XX se distingue
do que se produzia em outros países e desmonta certo discurso histórico que
afirma a supremacia da produção documental no cinema da época.
Santos fazia não somente filmes de ficção, mas, em Os óculos do vovô, revela
utilizar recursos pouco comuns à época, apresentando um domínio apurado da
linguagem cinematográfica. Tal fato permitiu ao autor, por exemplo, usar
letreiros com textos no meio do filme apenas para os diálogos, e não para
explicar ou costurar a continuidade, a simultaneidade ou as pausas e
expectativas na estória com textos que repetem as imagens.48 Próprios da
linguagem cinematográfica, a criação de tempos e espaços fictícios e subjetivos,
a invenção de um mundo que é único daquela estória que se vê e ouve na tela,
esses elementos estão fartamente presentes nos quatro minutos de filme de
Santos. Por exemplo, a casa da família do avô e seu vasto jardim são dois
espaços diferentes que pela montagem, enquadramento e duração dos planos
se tornam um único. As ações se entrelaçam com recursos de “tempos de
espera” criados pela filmagem dos espaços onde a ação vai ocorrer, ou já
ocorreu, estando vazios. Assim, o filme produz uma suspensão, uma espera,
que abre mentalmente um devaneio que permite entender, pela cena anterior
ou posterior, que algo acontece simultaneamente ao que se viu, ou na sequência,
em continuidade, com o que se viu. Outro ponto a destacar é seu diálogo com
os filmes de “comédia de perseguição” no desenvolvimento da cena de abertura
entre a mãe e o menino que quebrou um vaso, e que ela intenta punir pelo fato.
Ainda sobre a criação de tempos e outras realidades no cinema, temos o
fato curioso de Santos ser o intérprete do avô e seu filho o interprete o neto. A
ficção cria uma relação entre ambos em que o cineasta é justamente o elemento
ausente na relação, dando um salto geracional e se fazendo presente e
eternizado visualmente em ação com o filho, mas na condição de avô. Em sua
obra o filho se apresenta como um futuro possível de si mesmo, representando
o neto de seu pai.
Em seu artigo de 2019, Morettin, apresenta ampla discussão sobre todo o ponto deste
parágrafo, principalmente com base nos trabalhos de Galvão (2018a, 2018b e 2018c apud
Moretin, 2019). O autor cita que é corrente dizer que até os anos 1920 o cinema nacional,
em termos de linguagem cinematográfica era uma sequência de quadros de ação completas
interligado por letreiros, os quais eram responsáveis pela articulação dos sentidos da estória.

48
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Tanto a infância do cinema, quanto a dos meninos são mobilizadas em
Os óculos do vovô, em sua promessa de divertir os espectadores como crianças e,
talvez, fazê-los reencontrar a infância no espaço escuro, reservado e mágico das
salas de cinema. Diante de comédias dessa infância traquina e peralta que se
perdeu no tempo do abandono e da falta de cuidado com nosso passado, nossa
velhice, nossa cultura e nossos filmes, talvez possamos inventar outras infâncias
e futuros para nós, nossas crianças e nossos velhos. Talvez, tal como Santos
reuniu ficcionalmente ele, seu filho e seu neto, possamos também inventar
encontros geracionais e geradores de outros possíveis na suspenção da realidade
e no tempo da ficção que o cinema nos permite.

infância como gesto de aprender ou aprender como gesto de
infância
Tomando a infância como um tempo de ir à escola, um tempo para
aprender, faz-se visível o quanto a compreensão que temos de uma influencia
na outra em nossa cultura e sociedade escolares e focadas na aprendizagem. A
Psicologia da educação ao tratar da aprendizagem e do desenvolvimento tende
a buscar leis universais e invariantes nesses dois processos, e ter um ponto de
chegada, uma meta preestabelecida para ambos. No que se refere ao
desenvolvimento, processos de maturação, processos fisiológicos, a genética,
ou a estória e o ciclo da vida social, são as referências explicativas da
transformação a acontecer ao longo do tempo, todas elas colocando a infância
na condição de etapa a ser ultrapassada, ou aberta a se deixar transformar e
habitar aos poucos por um corpo e uma mente adultas. Na aprendizagem não
é diferente, cabe conduzir o pensamento infantil considerando regras gerais de
aprendizagem e solução de problemas, fazendo com que se aprenda as respostas
corretas, os modos corretos de pensar, perceber, memorizar. Dessa forma,
também aqui a infância é vista como etapa para aprender a ver o mundo tal qual
já sabido pelo adulto e os conhecimentos já produzidos pelos que vieram antes,
aqueles que são mais velhos, já aprenderam, e sabem. Há aqui um duplo jogo
de subserviência e repetição: a aprendizagem e o desenvolvimento
subservientes à repetição, à representação, ao invariante e universal; a infância
subserviente à vida adulta, ao passado, ao já vivido, sem chance de viver suas
próprias descobertas, inventar-se a si e ao seu próprio mundo e seu porvir.
Kastrup (2001) entende que esta exclusão do tempo feita pela psicologia
em processos que seriam por si temporais, posto que tratam de transformação
e mudança, se deve a ainda uma terceira subserviência, a da psicologia ao
modelo da ciência moderna. De modo que seria impossível, seguindo este
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modelo, a psicologia estar aberta ao tempo, e, portanto, à invenção. E é nesta
abertura ao tempo, àquilo que parece ser de direito quando se trata de processos
de desenvolvimento e aprendizagem, que a autora toma o pensamento de
Deleuze sobre a aprendizagem inventiva como aliado.
Ao falar da aprendizagem como invenção de problemas, como
problematização, Deleuze, segundo a autora, vai olhar justamente para onde o
tempo e a invenção atuam na produção de uma efetiva transformação: quando
o pensamento e a cognição diferem de si mesmos, se modificam e quando
sensibilidade, memória e imaginação divergem. Nesses momentos, chamados
também de breakdowns, outro aspecto característico da aprendizagem, segundo
Deleuze, se faz experimentar: sua circularidade, ou o aprender a aprender.
Quando não conseguimos mais reconhecer, ou não experimentamos mais
convergência entre o que se apresenta à sensibilidade, à memória e à
imaginação, somos convocados, ou mesmo obrigados, a aprender, inventar
outros modos de pensar e experimentar a situação, nos abrindo às suas
características ainda não formatadas, às suas forças e intensidades. À
convergência dos sentidos e das faculdades, Deleuze nomeia recognição, e
também representação, pois trata-se de, diante da vida, ver, sentir, lembrar o
mesmo, aquilo que já temos como imagem pronta. Ver no presente o passado
e abandonar possíveis futuros.
A partir desta abertura da aprendizagem ao tempo, Kastrup (2004)
acionando novos aliados do campo dos estudos da atenção, mas principalmente
o trabalho de Varela, Depraz e Vermersch (2003) e Varela, Thompson e Rosch
(2003), vai ressaltar a dupla temporalidade da aprendizagem, quando liberta da
recognição. E, aqui, vale estarmos atentos aos desdobramentos de suas
colocações para falarmos de um aprendizado da infância e também de um
aprendizado da infância do cinema e da infância no cinema.
A autora vai nos apresentar a aprendizagem como um tipo de habilidade
que precisa ser desenvolvida num processo de longo prazo, de sensibilização e
abertura para a novidade e a surpresa. Esta seria sua primeira temporalidade,
que trata de uma desaceleração para que essa sensibilização e abertura possam
acontecer. E também, aqui, o artista e a arte surgem como modelo de
aprendizagem inventiva. Assim como um artista precisa fazer para aprender,
também, aprender a aprender, aprender a inventar infâncias, aprender cinema,
passa por exercitar uma atenção concentrada e aberta. Esta atenção permite se
deixar levar pela experiência, estando disponível a ser afetado e seguir forças
sensíveis e novas. A experiência estética é exemplar porque um artista se faz
com sua arte e se faz, sobretudo, aprendendo a abrir sua sensibilidade para os
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elementos que criam simultaneamente sua arte e seu corpo: elementos plásticos
para as artes plásticas, sonoros e musicais para a música, textuais para a literatura
e a poesia. E a abertura à sensibilidade cria um corpo artístico que percebe,
sente e maneja esses elementos, mobilizados por eles e mobilizando-os: mãos e
olhos e sensibilidades de um artista plástico permitem fazer arte a partir de
tintas, pincéis e outros materiais; ouvidos, mãos, bocas, postura, permitem ao
músico perceber, sentir e manejar instrumentos e sons de modo a criar sua
música. E assim por diante, de modo que músico, música e seus elementos e
materialidades se engendram mutuamente, inventam-se mutuamente na
aprendizagem de ser artista e fazer arte.
A segunda temporalidade da aprendizagem inventiva é aquela que
envolve enraizamento e sedimentação, o que se faz por exercício, regularidade
de prática, rotina e cultivo. Não se trata de repetição pois não é o mesmo que
se inventa a cada dia e momento de experiência. É sempre de novas
descobertas, facilitações, habilidades, de uma manutenção da abertura e da
sensibilidade, no fim das contas, de exercitar constantemente o aprender a
aprender.
Mas e quando se trata de infância e de cinema, o que é preciso aprender
a aprender? No primeiro caso, podemos pensar em manter uma atenção aberta
e cultivar uma sensibilidade ao mundo de forma ampla, uma vez que sendo a
infância o momento em que ainda não somos adultos, a invenção é sua marca
por si só. Pensando na historicidade da infância, na indeterminação humana e
na humanidade como processos de subjetivação, o estar aberto a diferir, a se
inventar sempre outro seria mesmo aquilo que nos caracteriza, de modo que se
deveria cultivar aprendizagens e desenvolvimentos sempre novos, manter a
virtualidade na origem e no horizonte dos possíveis, a problematização como a
solução para não se fechar em problemas já solucionados. Pensando nisso,
como o encontro do cinema com a educação pode acionar aberturas a infâncias
e aprendizagens diversas, a como o filme e a oficina Os óculos do vovô nos convida
à abertura de sensibilidades para ver e fazer cinema?

o que aprender para aprender cinema com os óculos do vovô e a
oficina
Como já dito, mais uma vez, sendo o filme de ficção mais antigo da
história do cinema brasileiro, Os óculos do vovô nos coloca diante da infância do
cinema e da infância no cinema. Começaremos pela segunda para continuar a
argumentação sobre aprender a infância. Aos nos apresentar um menino
traquina, sua relação com a mãe na fuga ao castigo, sua relação com o avô ao
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recorrer a ele como refúgio, a prometida peça que pregaria no avô ao pintar
seus óculos e fazê-lo crer estar cego (algo que sabemos que acontecerá pela
sinopse do filme, mas que não vemos por não ter sobrevivido ao tempo), o
filme nos permite experimentar outros corpos, modos, afetos e cuidados
identificáveis à infância. Modos que, se abrirmos a atenção, a sensibilidade e
nos concentrarmos no filme, podem servir de disparadores de problematização
frente aos modelos, expectativas e representações que temos atualmente da
infância. Essa viagem no tempo pode servir de breakdown e fazer divergir nossas
percepções, afetos, pensamentos e memórias sobre a infância. Podemos parar
de olhar recognitivamente para infância e permitir inventá-la, e com isso
permitir às crianças a aprendizagem de aprender a ser criança e inventar suas
infâncias outras.
No que diz respeito à infância do cinema, estar atento aos ângulos, as
tomadas, aos planos, tanto os originais, quanto aqueles que se criam pela
montagem de restos sobreviventes, os quais nos apresentam de fato um original
do filme e não o original do filme. É esse jogo que combina e conjuga
originalidade e invenção, origem e desdobramentos, passados e futuros que a
oficina de que trata este artigo pretendeu mobilizar.
Realizada de modo remoto com atividades síncronas e assíncronas, a
oficina Os óculos do vovô: vanguarda de uma infância traquinas49 teve dois encontros:
segunda 5/10/202050 e quinta feira 08/10/202051. Partindo do exercício de verrever-transver (Fresquet, 2020) o filme Os óculos do vovô, os participantes foram
convidados inventar pequenos filmetes escolhendo um dos cinco possíveis
gestos cinematográficos propostos pela oficina utilizando o filme de Santos e
seus fragmentos. O primeiro exercício de ver, rever e transver o filme é uma
forma de ver filmes como um ato de aprendizagem sensível que ativa a atenção,
a memória e a imaginação. Nos diferentes projetos do CINEAD partimos do
método de assistir a curtas-metragens e/ou fragmentos de filmes pelo menos
três vezes. Na primeira, de modo mais ingênuo ou espontâneo, deixando as/os
estudantes realizarem a experiência de ver e de ter esse primeiro contato mais
livre com as imagens e os sons. Depois dessa primeira vez, as perguntas que
Como as inscrições superaram as 200 pessoas, convidamos colegas e estudantes para
fortalecer o trabalho na oficina. De modo que também participaram a professora da
Universidade Federal de Pelotas e realizadora Cintia Langie, autora do documentário já
citado, As memorias do Vovô (2013), e os bolsistas do programa de extensão universitária
Leonardo Moraes e Pedro Almeida Cupolillo,
50
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=5AbHLRn45d0&ab_channel=NEFI-UERJ.
Acessado em 10 nov. 2020.
51
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yZznuxLr-tA&ab_channel=NEFIUERJ. Acessado em 10 nov. 2020.
49
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formulamos são: o que viram? O que ouviram? E fazemos questão de ouvir
todas as percepções dos participantes. Para a segunda exibição, sugerimos
prestar atenção no que não foi visto ou ouvido na primeira vez, um exercício
de atenção e memória, e solicitamos ainda que contem a quantidade de cortes
do exibido. Depois de rever, fazemos novamente uma aposta em comum.
Importante ouvir cada fala. Todo mundo se surpreende, por um lado, com a
quantidade de elementos que não tinham sido percebidos da primeira vez e, por
outro, com a naturalidade com que conseguem identificar os cortes, até mesmo
aqueles que nunca tinham sequer ouvido esse termo. Para a terceira exibição, o
desafio é escolher um dos planos do fragmento ou do filme e “fazer de conta”
que participamos do processo de sua criação. Isto é: imaginar outras escolhas,
diferentes das feitas pelo/a diretor/a, considerando atentamente os elementos
da linguagem cinematográfica (mudança de luz, paleta de cores, altura da
câmera, duração do plano, tipo de plano, movimento da câmera, etc). Essa
atenção concentrada e aberta, tal como nos descreve Kastrup, que ver-revertransver o filme permite, convida a se expor aos afetos dos elementos que
compõem a cinema e os filmes como arte, se sensibilizar com sua materialidade
e ir inventando para si um corpo de ver e fazer cinema.
Após esse encontro síncrono, partimos para o que seriam as atividades
assíncronas. Os participantes deveriam gravar ou editar um pequeno curta entre
30 segundos a um minuto, a partir de um dos 5 exercícios propostos. Para isso,
Leonardo Cesar Moreira e Pedro Cupolillo (bolsistas do programa de extensão
universitária CINEAD) criaram uma pasta no drive com um formulário para
cadastro e autorização de imagem e som de cada participante que gravasse ou
editasse o exercício. Outra pasta foi criada com as informações da oficina e os
exercícios52, onde disponibilizamos os materiais para a realização de cada um,
além do filme e o tríptico da oficina53.
A proposição de 5 tipos de exercícios previa atividades de complexidade
diferente para permitir aos participantes sua produção em função de seus
conhecimentos e do curto tempo da oficina54. Todos os exercícios propostos
Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/1GQL5Rpz9yzcI7GmWT0IHwVadIpDUw0-d .
Acessada em: 10 nov. 2020.
53
Os recursos necessários para participar da oficina foram: um computador, tablet ou celular
com conexão à internet; um dispositivo com função de filmar habilitada; um tripé ou canudo
de rolo de papel toalha ou higiénico (versão gambiarra também vale). Além desses
equipamentos, a oficina também sugeriu aos participantes utilizar programas de edição e
consultar sites de som para sonorizar os filmes.
54
Drive com toda a informação para fazer e enviar os exercícios:
https://drive.google.com/drive/folders/1afefx5QWR9E2gIE6lYUaEaN6xstmHZfB?usp
=sharing
52
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supunham ações de filmagem ou montagem em diálogo com o filme original,
conforme as instruções a seguir:
Exercício 1: Refilmar a história do filme.
Assistir ao filme Os óculos do vovô. Depois, produzir um filme no espaço-tempo atual,
com os recursos disponíveis, contando a mesma história em no máximo seis planos. O tempo
mínimo será de trinta segundos e o máximo de um minuto.
Nesse exercício tínhamos apenas duas regras: recontar o filme filmando
apenas durante o tempo preestabelecido. Nos surpreendeu que foi uma opção
pouco escolhida pelos participantes.
Exercício 2: Remontar o filme.
Assistir ao filme Os óculos do vovô. Depois, remontar outro filme usando os planos
cortados disponíveis (esses planos podem ser cortados novamente), em no máximo seis planos.
O tempo mínimo será de trinta segundos e o máximo de um minuto.
Para esse exercício, criamos uma pasta com o filme cortado em 26
fragmentos. Esta foi uma das principais opções dos participantes que ficaram
interessados no convite de co-autoria para remontar a história do filme. Um
exercício que supunha a criação de elipses, numa síntese outra do filme que
permitisse entender a história como um todo. O desafio instigou vários dos
participantes que fizeram trabalhos variados que atingiram em cheio o pedido
na proposta.
Exercício 3: Montar e sonorizar o filme.
Assistir ao filme Os óculos do vovô. Depois, remontar outro filme usando os planos
cortados sem som disponíveis (esses planos podem ser cortados novamente), e sonorizar o filme
em no máximo seis planos. O tempo mínimo será de trinta segundos e o máximo de um
minuto.
Nesse exercício reproduzimos o exercício anterior, mas apagamos o som
dos 26 fragmentos cortados. Então, além de montar a história era preciso
sonorizá-la livremente. Também foi um exercício que despertou muito interesse
entre os participantes.

Exercício 4: Filmar “o plano que falta”.
Assistir ao filme Os óculos do vovô. Depois, produzir o plano que falta, isto é, a cena
em que a criança pinta os óculos do vovô. Se não tiver criança em casa, ou pincel, usar da
própria linguagem do cinema e sua mágica de ocultar o que mostra: filmar uma sombra, um
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reflexo numa janela de alguém de costas, etc. O tempo mínimo será de trinta segundos e o
máximo de um minuto.
A proposta de fazer este exercício foi a disparadora desta oficina.
Inicialmente tínhamos pensado em fazer apenas este plano, onde qualquer
menino pintaria os óculos do seu avô. Mas, depois, pensamos melhor e
multiplicamos as possibilidades de produção e tipo de realização, apostando em
que a montagem traz um gesto criativo tão potente quanto a realização. E de
fato, foi assim que aconteceu. Mesmo tendo alguns exercícios bem interessantes
neste grupo, essa escolha também não prevaleceu quantitativamente. É bem
interessante identificar as estratégias para filmar um menino quando não havia
menino na maioria das casas. As soluções emergiram da própria linguagem do
cinema, filmando apenas mãozinhas pintando os óculos, ou apenas o pincel,
mixando com gargalhadas infantis. A composição sonora trouxe a infância
inexistente à tela.
Exercício 5: Livre, inspirado na criança traquina.
Assistir ao filme Os óculos do vovô.
Depois, produzir um filme no espaço-tempo atual, com os recursos disponíveis,
contando alguma história de criança traquinas em no máximo seis planos. O tempo mínimo
será de trinta segundos e o máximo de um minuto.
Este último exercício trouxe surpresas incríveis, releituras dos primeiros
filmes da história, sensibilidade e poesia feitas imagens, surpresas, convidamos
a todos(as) os(as) leitores(as) a assistir todos os exercícios editados na mostra55.
Marta Chamarelli mandou um exercício de cada tipo, recomendamos
enfaticamente assisti-los! Todos eles são incríveis! A montagem da produção de
vídeos dos participantes produziu um gesto de preservação da memória
audiovisual brasileira e ao mesmo tempo uma coletânea de brincadeiras
audiovisuais que surgem do ato de montar a partir de um filme desmontado,
como exercício de invenção de cinema e de infância. Assim como todos os que
recebemos como retorno a essa oficina inspirada na infância do cinema, de um
filme tão velho como novo, tão primeiro como último.
Nossa intenção ao disponibilizar esses materiais e partilhar as reflexões
contidas neste artigo sobre o filme de Campos e essa oficina é convidar que
outros encontros entre educação, cinema e infância possam acontecer, nos mais
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yZznuxLr-tA&ab_channel=NEFIUERJ. Acessado em: 10 nov. 2020.
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variados espações, nos permitindo aprender e desaprender a ver, rever, transver,
inventar filmes, infâncias, histórias, abrindo à dimensão temporal nossos
corpos, sensibilidades, atenções e subjetividades. Uma temporalidade para além
do ultrapassamento e do progresso. Uma temporalidade dobrada sobre si
mesma, que colapsa e conjuga passado, presente e porvir, aberta às virtualidades
e ao exercício infantil de aprender a inventar.
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produção de imagens experiências e pensamentos: o que pode
a infância?
césar donizetti pereira leite56
cláudia seneme do canto57
Achei um 3x4 teu e não quis acreditar
Que tinha sido há tanto tempo atrás
Um bom exemplo de bondade e respeito
Do que o verdadeiro amor é capaz
A minha escola não tem personagem
A minha escola tem gente de verdade
Alguém falou do fim-do-mundo
O fim-do-mundo já passou
Vamos começar de novo
Um por todos, todos por um
O sistema é mau, mas minha turma é legal
Viver é foda, morrer é difícil
Te ver é uma necessidade
Vamos fazer um filme
O sistema é mau, mas minha turma é legal
Viver é foda, morrer é difícil
Te ver é uma necessidade
Vamos fazer um filme
Renato Russo

argumento
O que pode um corpo infantil afirmar, inventar e reexistir em uma educação
Filosófica? Movimentos de crianças, trajetos em escolas, percursos de
corposcâmeras em câmerascorpos… imagens produzidas por e com as crianças.
Imagens produzidas, criadas, geradas por corpos (de)crianças que perambulam
por espaços escolares e nos colocam diante de um universo povoado de sons e
ruídos e silêncios e focos – nítidos ou não –, vemos rostos e pés e cabeças e
chãos. São corpos que se apresentam, que traçam, corpos trajetos e de tanto
“trajetar” acabam sendo traçados por outros corpos. Traços e trajetos longos,
finos, grossos e curtos, são corpos perambulando, dançando, se misturando
com outros corpos, se batendo, se tocando, irritando, confundindo.
Corposcâmeras em câmerascorpos e câmerascorpos em corposcâmeras. São
imagens de crianças, das crianças, imagens pensamentos.
Doutor em educação pela Unicamp. Professor do departamento de Educação da UNESP/
Rio Claro.
Doutoranda em Educação pela UNESP Rio Claro. Professora do Curso de Cinema e
Audiovisual – UNIMEP (Piracicaba).
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Onde estão os autores das imagens? Não são corpos que se representam
em unidades identitárias. São como coletivos em que não sabemos onde começa
um e onde termina o outro. As imagens vão ganhando corpos, são corpos
crianças das imagens, corpos crianças e infantis das imagens que variam,
derivam, desaparecem, se apagam, fixam e movimentam… São corpos que
rompem com as imagens dogmáticas de uma pretensa narrativa de um
determinado tipo de política de visualidade. São imagens em corpos que apagam
as marcas das representações e vão aos poucos, nos traços, nos percursos, nos
movimentos criando outros poros, outras nuances, outras frestas. O
apagamento dos sujeitos e o nascimento do traço traçado no traçar. O Corpo
então se faz verbo no e pelo gesto. A Imagem aparece como gesto que produz
em nós sensações vertigens produzidas, provocadas, mobilizadas por
movimentos que criam uma ‘não-narrativa’ em torno de algumas imagens
previamente narradas, supostamente determinadas, com sentidos plenos,
definindo modos de modelizações de afetos, de percepções, de modos de
pensamento. São imagens que rompem e nos colocam diante de uma
experiência, uma experiência necessária, uma experiência de pensamento, uma
experiência filosófica.
Como se o corpo pensasse, como se pensasse pelo corpo. Pensamentos
sem sentidos, rotineiros e ameaçados, há sempre a ameaça de um corpo
invadindo outro, outros lugares, sempre a câmera pode ser parte do corpo e, se
retirada, passa a ser amputada, passa a ser mutilada, passa a ser corpo mutilado,
amputado. Nestas mutilações e incorporações de e em outros corpos, vemos
baba, gosma, bafo, movimentos disformes, corridas, círculos. Temos vertigens
nos corpos-movimentos que se apresentam. Temos vertigens naquilo que em
nós se move como imagens. Temos vertigens naquilo que co-move nas
imagens.
Os corpos infantis (das imagens e das crianças) são membranas. Camadas
finas, delicadas, que delimitam, bordejam o próprio corpo pretenso. Os corpos
que traçam e são traçados são membranas, como se não habitassem nem dentro
e nem fora do corpo, como se fossem um entre que bordeja as estruturas
adjacentes. Não são as estruturas, são adjacências. Há algo entre os corpos, as
imagens, as crianças?
Como mover ou co-mover com imagens? Como mover ou co-mover
com crianças? Como corpos infantis (de imagens e crianças) podem mover ou
co-mover um corpo para a educação? Como afirmar, inventar e re-existir com
corpos que rompem com imagens dogmáticas? É possível outros corpos para
a Educação?
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roteiro
Tomando como argumento trabalhos de produção de imagens que
desenvolvemos com crianças de Educação Infantil, criamos um roteiro para um
ateliê filosófico em que a pergunta é: “O que podem imagens infantis
perguntarem à educação?”.
Provocados pelo curta-metragem “Je Vous Salue Sarajevo”, de 1993, de
Jean-Luc Godard, que versa sobre o nacionalismo e a guerra da Bósnia, o
cineasta francês parte de uma foto de dois fotógrafos, o americano Ron Haviv
e o francês Luc Delahaye. Godard, neste curta-metragem, de apenas
2’min14’’segundos, toma esta única foto para trabalhar, nos apresentar detalhes,
potências acerca dos recursos da montagem fílmica. O que o cineasta faz é
recortar a foto em planos menores e a partir disso esculpe a duração e ordem
destes planos na timeline da ilha de edição, utilizando ainda, como material
sonoro, a gravação de sua voz em ‘voz off’ cobrindo assim as imagensmovimento (Deleuze, 1983) e as imagens-tempo (Deleuze, 2007); o conjunto
compositivo dessa artesania nos apresenta como resultado final o filme.
Tomando imagens produzidas pelas crianças e o caminho apresentado
por Godard no próprio filme, criamos um percurso de composição, em que
imagens das e de crianças, produzidas no universo escolar, fazem emergir um
movimento em que ideias, palavras, sons, ruídos, experiências de pensamentos
vão tomando forma no jogo de composição de algo que nos coloca diante da
ação de produzir com o outro, de produzir no coletivo, em uma ‘oficina
filosófica’, algum tipo de experiência com o pensamento.
A atividade consistiu em selecionar algumas imagens captadas com
câmeras fotográficas, tablets e celulares, por crianças da Educação Infantil.
Após esta primeira seleção, leva-las para serem compostas durante a oficina em
uma ordem e duração sugerida pelos participantes. Estas imagens, oriundas das
pesquisas desenvolvidas pelo grupo Im@go (Laboratório da Imagem,
Experiência e Criação / UNESP Rio Claro), seriam apresentadas de modo
recortado e ficariam à disposição dos participantes para serem escolhidas e
novamente reorganizadas.

produção
Antes do início da oficina, escolhemos as fotos (figura 1) e nelas foram
colocadas letras e números para facilitar a identificação das mesmas.
Em segundo momento recortamos estas fotos já em planos menores
(figura 2, 3, 4, 5 e 6).
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Os integrantes da oficina fizeram escolhas pelas letras e números usados
para identificação e organizaram a ordem conforme a orientação.
O desenvolvimento da atividade contou com uma pessoa que estava
atuando na oficina na condição do que chamaremos aqui de um bricolante, este
fazia o papel de operar a ilha de edição conforme os caminhos apresentados
pelo coletivo.
Como parte da atividade foi solicitado que três ou mais voluntários
pudessem durante a oficina escolher uma imagem e gravar um áudio a partir
das afetações presentes na relação com a imagem.
O filme, como um momento de criação durante o processo, é uma
materialidade do jogo compositivo desses muitos momentos.

prateleiras de oficina ou arquivos imagéticos:

Figura 1: fotos escolhidas pelos oficineiros do arquivo do Grupo Im@ago

Figura 2 e 3: recortes em planos menores
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Figura 4 e 5: recortes em planos menores

Figura 6: recortes em planos menores

filme
Projeto Tela 2D
https://www.youtube.com/watch?v=ulxxLFjILgU

pós-produção – dobras: por uma infância da montagem
(…) existe algo que pertence à ordem da montagem é que sempre se trata
de um relacionamento de dois ou muitos elementos (de mesma natureza ou
não), esse relacionamento produzindo este ou aquele efeito particular não
contido em nenhum dos elementos iniciais tomados isoladamente.
Aumont, 1995, p. 61

Algo parece estar além da ordem daquilo que é, em certa medida,
predominante nas histórias, nas narrativas, na visão de e em um tempo linear
ou ainda da contiguidade do espaço entre um plano e outro, o que observamos
é que nas edições de filmes pelas crianças ocorre o que chamaremos aqui uma
“infância” no processo de edição dos filmes. Compreendemos e pensamos essa
‘infância’ na mesma perspectiva que nos apresenta (Agambem, 2005), como
algo que habita outra temporalidade, ou ainda “a infância como acontecimento,
como ruptura da história, como revolução, como resistência, como criação”
(Leite, 2016, p. 27).
Dentro dessa perspectiva, Kohan (2004, sem p.) nos diz que no grego
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clássico há mais de uma palavra para referirmo-nos ao tempo, seriam elas: O
chrónos, que refere-se ao tempo quantitativo e cronológico, da linearidade e
continuidade dos acontecimentos. O kairós, que se refere ao momento crítico,
à oportunidade, ao momento indeterminado do tempo em que algo acontece.
E, por fim, como uma terceira margem no rio do tempo, temos o tempo aión,
que designa a intensidade da vida humana, uma temporalidade que não é
numerável, nem sucessiva: “[…] marcada por outra relação – intensiva – com
o movimento. […] não há sucessão nem continuidade, mas a intensidade na
duração” (Kohan, 2007, p. 87).
Visto deste modo, as experiências de pensamento durante a oficina
realizada se assemelham com as atividades de montagem que vêm sendo
desenvolvidas com as crianças nas escolas de educação infantil pelo grupo
Imago. Pois, independente de uma idade cronológica dos participantes, chrónos,
kairós e aión deram-se de diferentes formas e em diferentes momentos, podendo
nos ajudar a pensar tais experiências na perspectiva da infância, e desta como
acontecimento, como movimento de resistência e criação. “É a infância como
intensidade, um situar-se intensivo no mundo; um sair sempre do ‘seu’ lugar e
se situar em outros lugares, desconhecidos, inusitados, inesperados (Kohan,
2004, sem p.)”.

aliança entre pensamento, ato e ensaio em um cinema
dispositivo

Figura 7: Print screen da tela do computador com o programa de edição
Por fim, já se sabe, uma imagem vale mais que mil palavras. Suponhamos que
a potência da imagem fosse o contrário. Ou melhor, suponhamos que essa
potência da imagem fosse um problema. E que fosse necessário rebaixá-la, para
poder utilizá-la, analisá-la ou convertê-la em um instrumento de análise. Para
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evitar o efeito Medusa, cuja imagem nos assombra graças à própria, como diz
Jan Verwoert, deve-se estabelecer uma certa distância em relação a ela. Só então
poderemos pensar a imagem, pensar com a imagem, ou construir inclusive uma
imagem pensante: diferentes maneiras de resumir o projeto ensaístico
Weinrichter, 2015, p. 14

Nesta oficina descobrimos mais uma vez o que já foi escrito e dito por
filósofos da educação e pensadores do cinema, “uma imagem vale mais que mil
palavras”. No entanto, ainda redescobrimos as imagens produzidas pelas
crianças e pensamos com elas. Cezar Migliorin (2014), no texto “O dispositivo
como estratégia narrativa”, discute o conceito de dispositivo como um
“provador” de acontecimento na imagem e foi justamente o que estabelecemos
nesta relação coletiva durante a produção do filme-ensaio coletivo. A partir de
uma linha de extremo controle, ou seja, o controle está em imagens já escolhidas
e recortadas pelos oficineiros, colocamos uma outra linha de extrema abertura
a do livre-pensar e/ou do pensamento em ato. E, assim, o que tivemos como
resultado, se assim podemos dizer, foi uma obra aberta ou ainda: “uma forma
que pensa, se pensa, se ensaia e se experimenta” (Rocha, 2006, p. 24).
O filme-ensaio se propõem a observar o real e a resgatar esta potência
das imagens a partir de um provocar incessante ao ato de pensar, mas um pensar
ligado ao agir. Segundo Starobinski (2011 apud Rocha, 2006 p. 23), o balanço é
como um emblema para o exercício do ensaio, onde há “uma ponderação à
mão nua – pensar com as mãos em movimento”. Assim nos explica a própria
etimologia da palavra ensaio, que vem de – exagium, do latim: balanço, pesar
sobre um instrumento – sugerindo: colocar em balanço, examinar, pesar,
provar, experimentar.
O verdadeiro começo está necessariamente fora do conceito ou no limite
do conceito, e depende da capacidade deste último de não se fechar sobre
si, capacidade de implicar, ao contrário, a conexão com o fora, que é de
onde ele tira sua necessidade. Já podemos prever que essa conexão
colocará em jogo algo totalmente distinto de uma “realidade exterior” (um
acontecimento, um devir). (Zourabichvili, 2016, p. 46)

“O pensamento, ele mesmo, não escolhe o que é necessário; é preciso
que aquilo que ele pensa não dependa absolutamente dele” (p. 37), com isso em
mente, ao refletirmos sobre as “leis” do ensaio fílmico e a construção imagética
desta oficina, pudemos concluir que, a partir de um exercício de pensar
coletivamente, encontramos algumas dobras do pensamento audiovisual em
uma composição ensaio edição (Deleuze, 2010, p. 124), produzindo assim um
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pensamento em arqueologia que se desloca nas trocas de mensagens dispersas,
mas atentas, conforme ilustra a imagem abaixo (figura 8):

Figura 8: tela com comentários dos participantes do “chat”.
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darnos la palabra: conversaciones entre maestros y maestras.
notas a pie de página.
patricia redondo58
La cámara se enciende a primera hora, entre cerros de colores en el Norte
argentino se graban las primeras imágenes. Las familias acompañan a sus hijas
e hijos hasta la puerta de la escuela y las voces de la infancia se amplifican en el
pueblo. Purmamarca despierta a su movimiento cotidiano. Guardapolvos
blancos se mezclan y ríen, un tiempo que adquiere una corporalidad enmarcada
por un cielo celeste profundo.
“Darnos la palabra: conversaciones entre maestras y maestros” es un film
que viaja, que se inicia a partir de una conversación y una inquietud, la de
explorar una relación entre generaciones, la de maestras y maestros mayores y
las/os noveles, quienes se inician en el oficio y el trabajo de enseñar. Al imaginar
junto al pedagogo Estanislao Antelo las primeras ideas, bocetamos la
posibilidad de documentar desde un registro audiovisual un espacio-tiempo
compartido, una intersección biográfica, un cruce provocado e intencional. En
definitiva, hacer jugar un pasaje de experiencias, un “entre” con final abierto.
El primer ejercicio consistió en sumar a otras y otros a la travesía, quienes
sumarían luego sus propios “modos de ver”, Celeste Rojas Mugica y Leandro
Koch, y definir en un mapa lugares, espacios geográficos distantes entre sí que
serían nuestras futuras locaciones de grabación. Dichas decisiones configuraban
pasos de un proceso de indagación: encontrar maestras y maestros con
trayectorias frondosas que, en algunos casos, superaban los ochenta años y
estuviesen dispuestos a compartir, contar, dialogar, conversar sobre su
experiencia.
Asimismo, en el otro extremo del arco narrativo que deseábamos trazar,
maestras y/o maestros jóvenes, con pocos años en el oficio de enseñar, pero
que quisieran poner en común la palabra. La búsqueda compuso diferentes
partituras, se amplió el equipo, se iniciaron viajes a diferentes puntos del país:
Viedma, Rosario, Córdoba capital, Purmamarca, entre otros. Los intercambios
entre guiones y textos, presupuestos y pasajes, búsquedas de escuelas y
biografías maestras comenzaron a componer un proyecto de una indagación
que se transformaría en una película.
Doutora em educação pela Universidad Nacional de La Plata. Pesquisadora da FLACSO
e da Universidad Nacional de La Plata.
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primeros borradores
La realización de la película requirió poner en común diferentes
lenguajes; el primer movimiento: reconocer sus diferencias, sin aspirar a
disolverlas. Nuestro glosario pedagógico: experiencia, enseñanza, biografías,
educación, pedagogía, etc. a la búsqueda de imágenes que se expresaran en una
pieza audiovisual situó a la conversación que deseábamos que fuese el
contenido de nuestro film como el primer requisito para comenzar a caminar.
Caminar y conversar son movimientos propios del hacer docente, del
hacer escuela, no siempre registrados. Partiríamos de la ruta, camino de tierra
que recorre la maestra rural joven para llegar hasta su escuela. La escena con sus
niñas y niños recrea, quizá, una de tantas escenas educativas de las y los docentes
que enseñan en el campo en América Latina. La voz de la maestra mayor, que
enseñó por décadas en la misma escuela rural que habían clausurado, acompaña
el viaje. ¿Qué voces acompañan hoy la experiencia de las y los maestros noveles?
La zona rural en la provincia de Buenos Aires59 se extiende sin límite, sus
escuelas centenarias son marcas estatales de proyectos educativos. Sus docentes
viajan, y sus biografías jalonan entre rutas intransitables con frecuencia el
vínculo entre la infancia y la escuela. En este primer capítulo de la película se
traman hilos pedagógicos invisibles, un poema a dos voces: maestras los
anudan.
La ciudad orillea el río Paraná, histórica por su monumento a la Bandera,
sus luchas y cultura; la escuela bordea una realidad compleja. La maestra insiste
y persiste en enseñar. Las y los alumnos en semicírculo la miran con atención;
sus guardapolvos no son los mismos: ya casi por egresar de la escuela, llevan su
propia identidad en su cabello. La cámara registra, se detiene, escucha, graba.
La maestra enseña el 1º de mayo, el día de las y los trabajadores; allí en
los bordes de una ciudad sin contemplaciones; allí donde falta el trabajo.
Obstinada, les invita a pensar junto a ella. Fuera del aula, fuera de la escuela,
conversa con el maestro de mayor experiencia ¿Mayor? ¿Acaso, más tiempo en
la escuela otorga más experiencia? ¿De qué se trata enseñar? El maestro
escucha, duda y piensa… Las cámaras capturan lo no dicho.
Los barcos surcan el río Paraná; por allí, circula la producción de un país
que no deja de tener heridas sociales que se profundizan. Dar la palabra, darnos
la palabra; una indagación en imágenes que documenta la ausencia, quizá de
tiempos para conversar entre maestros y maestras. Quizá…fluye el intercambio,
59
La provincia de Buenos Aires es uno de los estados de la Argentina más densamente
poblados del país, y se caracteriza por contar con una pampa húmeda para la agricultura y la
ganadería, hoy destinada mayormente a la cosecha de la soja.
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emerge la memoria de una maestra que en dictadura cantaba, dicen sus
memorias. Una película en movimiento.
La maestra persiste, enseña sobre el 1º de mayo. Las alumnas y alumnos
la escuchan, miran…
A los diecisiete años, la maestra de más de noventa años era acompañada
por su madre con una bolsa de agua caliente; ella se iniciaba como maestra,
recuerda con amorosidad este gesto materno. Su figura cuidada incluye en el
presente todavía la práctica semanal de una segunda lengua, como también la
periodicidad de reuniones con sus ex-alumnos y alumnas quienes superan los
setenta años.
La maestra más joven la mira a los ojos. Ambas en el marco de una
conversación acordada, se envuelven en un intercambio, el antes y el ahora van
y vienen. Pero, lo que envuelve a ambas es la experiencia de enseñar en tiempos
diferentes. El reconocimiento en contrapunto con la precariedad laboral, la
atención de las familias respecto de la escolaridad de sus hijas e hijos, van
hilvanando un diálogo fecundo. La mesa se ocupa de mapas, recuerdos, un baúl
se abre, la memoria fluye…y los objetos adquieren presencia propia.
La maestra joven de Viedma percibe la distancia entre lo que se desea
enseñar y lo que se enseña, entre lo que la escuela podría ofrecer y ofrece, sus
reflexiones agudas perforan la quietud de un discurso pedagógico conformista.
Incluso, interpela desde su mirada los íconos de la cultura escolar. El retrato de
quien abre su experiencia de décadas de experiencia recorre otra mirada escolar
y nos invita a caminar con ella por su propia biografía, a sabiendas de distancias
y proximidades.
Las cajas y los sikuris sin diferencias de género resuenan: la memoria de
tiempos de dictadura y represión modelan la configuración del presente. A
pocos kilómetros funciona una biblioteca, en Chalala. Allí, una tríada virtuosa,
niñas/os, una maestra y los libros. Un espacio, barrio construido por manos
comunitarias en su totalidad, una belleza natural como marco único, un vínculo
pedagógico que inunda de lecturas diversas en géneros, galerías soleadas,
representan en punto final de un recorrido. No hay luz eléctrica, los matices y
gradientes de la luz iluminan los espacios. Las voces infantiles y sus cuerpos
reclinados sobre las letras filetean imágenes. Un “entre” generaciones, un
“entre” niños y niñas en comunidad habita el espacio de una infancia con
frecuencia invisibilizada.
Atardece en Purmamarca, las conversaciones se apagan junto a las
cámaras, el equipo anuda sus mochilas, el viaje inicia su regreso, el montaje
artesanal y cuidado abrirá horizontes sin duda, para nuevos inicios.
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ficha técnica
Título do filme: Darnos la palabra: Conversaciones entre maestras y maestros
Sinopsis: Maestras y maestros de diversas generaciones que ya no se cruzan en
los patios escolares, dialogan en torno a sus prácticas y vidas atravesadas por la
docencia. Aulas de Córdoba, Rosario, Viedma, Cañuelas, San Miguel del Monte,
Purmamarca y Chalala serán los escenarios de sus experiencias y sus memorias,
en un documental que se pregunta por aquellas singularidades y semejanzas que
atraviesan a quienes enseñan y enseñaron, no solo a leer y a escribir, en una
parte de la diversidad de escuelas y niñes que habitan la Argentina.
Año: 2019
Duración: 70 minutos
Género: Documental
Trailer del documental: https://youtu.be/-Nbx-TKHqfI
País: Argentina
Idea original e investigación: Patricia Redondo y Estanislao Antelo
Dirección audiovisual: Leandro Koch y Celeste Rojas Mugica
Producción: Elisa Castro
Producción ejecutiva: FLACSO Argentina
Asistente de producción: Cristian Sema
Corrección de color: Alejandra Lescano
Post producción de sonido: Guillermo Lombardi
Asistentes de investigación: Diana Bertona, Alejandra Bianciotti, Viviana
Noemí Bolletta, Silvina Mazzoleni, Renata Zulma Scalesa, Laura Beatriz Vilte
Maestras y maestros en orden de aparición: Romina Soledad Delgado,
Martha Violeta Garra, Patricia Mónica Ferreyra, José María Tessa, Vanina
Liliana Speciale, Angélica Balda, Blanca Fabiana Ludueña, María del Amparo
Pardo, Adrián Carrazana, Laura Beatriz Vilte
Escuelas por orden de aparición: Escuela Rural N°2 “Hipólito Yrigoyen”,
San Miguel del Monte, Buenos Aires; Escuela N°16 “Vicente López y Planes”,
San Miguel del Monte, Buenos Aires; Escuela Rural N°2 “Tambor de Tacuarí”,
Gobernador Udaondo, Buenos Aires; Escuela N°1 “Domingo Faustino
Sarmiento”, Cañuelas, Buenos Aires; Escuela N°1080 “Gabriela Mistral”,
Rosario, Santa Fe; Escuela “Fray Mamerto Esquiú”, Córdoba; Escuela
“Almirante Brown”, Córdoba; Escuela N°276 “Mi bandera”, Viedma, Río
Negro; Escuela N°30 “Eliseo Schieroni”, Viedma, Río Negro; Escuela N°261,
Viedma, Río Negro; Biblioteca “César Edgardo Vilte”, Chalala, Jujuy; Escuela
N°21 “Pedro Goyena”, Purmamarca, Jujuy.

252

ex-posições

Instituciones colaboradoras: Asociación del Magisterio de Santa Fe
(AMSAFE); Programa Políticas, Lenguajes y Subjetividad en Educación
(PlySE), FLACSO, Argentina; Unión de Educadores de la Provincia de
Córdoba (UEPC); Universidad Nacional del Comahue – Centro Universitario
Regional Zona Atlántica (C.U.R.Z.A.).
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cineconversas com “um conto chinês”: criações curriculares
em tempos de pandemia60
rosa helena mendonça61
noale toja62
maria morais63
fernanda mello64
(...) há que se conceber a participação afetiva como
estado genético e fundamento estrutural do cinema.
Ismail Xavier

A ideia das cineconversas, que realizamos como uma das ações do
projeto de pesquisa Currículos cotidianos, redes educativas, imagens e sons,
coordenado por Nilda Alves (ProPEd/UERJ), é fazer uso (Certeau, 1994) do
cinema em processos de formação de professores.
As sessões consistem em, após o visionamento de filmes65, conversarmos
com eles e entre nós, os participantes, a partir das redes educativas que
formamos e que nos formam. As experiências e os sentimentos que emergem
quando ‘vemosouvimossentimospensamos66’ os filmes, considerados como
personagens conceituais (Deleuze, 1992), ou seja, como os ‘outros’, os
intercessores, que suscitam descobertas e criações, são os disparadores das
conversas.
Para o filósofo,
Este texto resulta da oficina homônima apresentada no X Colóquio Internacional de
Infância e Educação.
Doutora em Educação pelo ProPEd/UERJ. Membro do grupo “Currículos cotidianos,
redes educativas, imagens e sons” (UERJ).
62
Doutora em Educação pelo ProPEd/UERJ. Membro do grupo “Currículos cotidianos,
redes educativas, imagens e sons” (UERJ)
63
Doutoranda em Educação pelo ProPEd/UERJ. Membro do grupo “Currículos cotidianos,
redes educativas, imagens e sons” (UERJ).
64
Doutoranda em Educação pelo ProPEd/UERJ. Membro do grupo “Currículos cotidianos,
redes educativas, imagens e sons” (UERJ).
65
O link temporário do filme foi disponibilizado na plataforma do X Colóquio Internacional
de Filosofia e Educação (NEFI/UERJ). A coordenação da proposta – Laboratório de
Educação e Imagem (Labedu) contou com o apoio técnico, gravação e relatório de Izadora
Agueda e de Nilton Alves.
66
A grafia dos termos juntos e em itálico, com aspas simples, objetivam marcar a
indissociabilidade de algumas ideias. Neste caso específico de ‘verouvirsentirpensar’ pretendem
substituir a ideia genérica de assistir, evidenciado o envolvimento de diversos sentidos na
interação do espectador com o cinema.
60
61
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O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há
obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para um
cientista, filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, como
em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar
seus próprios intercessores. É uma série. Se não formamos uma série, mesmo
que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus
intercessores para me exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre
se trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê. E mais ainda quando é
visível: Félix Guattari e eu somos intercessores um do outro (Deleuze, 1992, p.
156).

E são as conversas com os filmes, em situações que dão destaque à
criação de redes educativas, que nos mobilizam nas sessões presenciais e/ou
virtuais. Na perspectiva dos estudos com os cotidianos (Alves, 2019; Certeau,
1994), nosso interesse é perceber como as questões sociais se transformam em
questões curriculares.
Um dos temas que investigamos diz respeito à migração, fenômeno que
acompanha a humanidade e que vem crescendo, ganhando proporções
insuspeitadas e requerendo atenção de governos e de organismos
internacionais, bem como da população em geral. Ações para minorar as
dificuldades dos migrantes que, por razões que vão de guerras a fenômenos
climáticos, passando por questões religiosas, econômicas, políticas, sanitárias,
como a pandemia da COVID-19 que vivemos hoje, são necessárias também
nas escolas. Daí a importância do debate entre os profissionais da educação.
Os filmes têm sido personagens conceituais potentes para engendrar
conversas – uma vez que as produções nos levam a ‘espaçostempos’ diversos e
abordam, seja no chamado cinema-documentário ou nos filmes de ficção
(considerando as tênues fronteiras entre esses dois gêneros) – a situações
diversas, no que tange à temática da migração e nos auxiliam a lidar com os
desafios dos cotidianos na sociedade em geral e nas escolas, em particular.
Existem filmes que, com diferentes abordagens, nos possibilitam
entrever como essas questões se dão no “dentrofora” das escolas.
O filme Um conto chinês (2011) trata do tema da migração como pano de
fundo de uma história ‘extraordinária’. Um fato inusitado é o ponto de partida
da trama. Uma vaca cai de um avião, na China, e mata uma jovem que passeava
de barco com o noivo. Para recomeçar sua vida, o jovem vai para Buenos Aires
(‘conto chino’, em espanhol, significa ‘conto do vigário’, em português), à
procura de um tio, que havia migrado para a Argentina. Na cidade, passa por
muitos desafios comuns aos estrangeiros, em especial aos migrantes. A
circunstancial ajuda do portenho ranzinza, sobrevivente da Guerra das
Malvinas, atualmente dono de uma loja de ferragens, é a salvação de ambos,
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mostrando que acasos não existem. Assim, realidade e ficção vão se
confundindo na trama, uma vez que o cinema não é uma mera representação
da realidade, mas é uma criação que ‘captura’ o espectador, levando-o do riso
ao choro, de uma experiência a outra, criando redes a partir de outras redes... O
dono da loja de ferragens era sistemático, colecionava notícias sobre fatos
inusitados e o que seria mais insólito do que uma vaca despencar do céu? O
recorte dessa notícia fortaleceu o encontro entre duas pessoas diferentes. Seria
essa aproximação coincidência ‘gatilho’ de roteiro? Pouco importa!

Figura 1: Fonte: Foto do DVD do filme

Ismail Xavier destaca que o jogo entre realidade e ficção, citando
Munsterberg, revela a condição do espectador que aceita a aparência de profundidade [na
tela] e, ao mesmo tempo, sabe que essa profundidade não é real (1983, p. 19).
O espectador não é elemento passivo, totalmente iludido. É alguém que usa de
suas faculdades mentais para participar ativamente do jogo, preenchendo as
lacunas do objeto com investimentos intelectuais e emocionais que cumprem as
condições para que a experiência cinematográfica se inscreva na esfera do
estético; para Munsterberg, esfera em que o mundo exterior deve vestir as
formas da nossa consciência (Xavier, p. 20).

É assim, então, que, por meio de narrativas cinematográficas, que nos
deixamos ‘capturar’, na tentativa de correlacionar “espaçostempos” na arte e na
vida. Alguns percebem nas histórias fatos de suas próprias vidas. Quem não
tem um parente migrante? Ou nunca viveu um fato inusitado? Por que nos
emocionamos ou não com determinadas cenas, sejam clichês, lugares comuns,
ou situações absolutamente impensáveis?
Ao reafirmar a potência do cinema nos processos formativos,
pretendemos também evidenciar que são múltiplos os artefatos tecnológicos e
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culturais presentes nos ‘dentrofora’ das escolas, sem desconsiderar a importância
dos textos escritos (teóricos, literários etc.). As cineconversas podem acontecer
em diferentes espaços que vão de salas de cinema a salas de aula, com
possibilidade de projeção nas casas, pela TV ou nos computadores, como tem
sido o possível em tempos de pandemia. As conversas têm acontecido
presencialmente ou por meio de chats, já que há inúmeras possibilidades de se
conversar online e que, no presente momento, são as viáveis. Além disso, é
importante registrar que outras tecnologias, incluindo-se aí os celulares,
permitem a criação de pequenos vídeos para os quais os filmes podem ser
inspiradores ao significar uma ampliação dos modelos difundidos na TV e na
internet. A circulação de filmes e de ideias entre professores e futuros
professores nos cursos de Pedagogia significa uma contribuição para as
‘práticasteoriaspráticas’ que é como compreendemos nos estudos com os
cotidianos as formas de se fazer ciência e educação.

a potência das conversas na oficina
Participar do X Colóquio Internacional de Filosofia da Educação,
organizado pelo NEFI/UERJ, com a coordenação de Walter Kohan, com o
tema “Afirmar, inventar, resistir: o que pode uma educação filosófica?”, foi uma
experiência desafiadora. Como estávamos e ainda estamos vivenciando a
pandemia da COVID-19, este foi um dos primeiros eventos totalmente online,
realizado em ambientes virtuais diversos e transmitido no YouTube, pelo
PPGEdu e pelo ProPEd UERJ. Já fazíamos esse tipo de interação em nosso
grupo de pesquisa, mas, aberto ao público, foi a primeira vez67.

Nossa participação, coordenada por Rosa Helena de Mendonça, foi a realização de uma
cineconversa. De nosso grupo de pesquisa estavam presentes os integrantes Leonardo
Rangel, Maria Morais, Noale Toja, Fernanda Cavalcanti de Melo, Marcelo Machado, Maria
Cecília, Renata Rocha, Elaine Sotero e Izadora Águeda. Todos atuaram como mediadores
do evento, fomentando as conversas acerca do filme.

67
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Figura 2: Fonte: Cineconversa com os participantes do Colóquio e as pesquisadoras
do Laboratório de Educação e Imagem (ProPEd/UERJ)

Na oficina, assim como em nossos encontros, muito mais do que falar,
estamos abertos a escutar o outro, com o intuito de tecer experiências e de
perceber como questões sociais se transformam em questões curriculares,
através da metodologia da conversa (Cineconversas), nos encontros em que
‘vemosouvimossentimospensamos’ os filmes. A seguir, apresentamos algumas
narrativas tecidas na oficina68. Optamos por identificar os nomes dos
participantes, de acordo com o registro no ambiente virtual.
Uma das participantes, Sara, abriu as conversas, após a breve introdução
dos organizadores, e se posicionou sobre a percepção das questões migratórias.
Mas o que mais chamou a atenção dela foi a questão de o personagem principal
estar sempre pensando. Para ela a questão da conversa é muito importante na
Educação Especial. Uma das mediadoras apontou a pertinência da questão de
Sara e enfatizou que, enquanto professores, nós somos aprendizes pelo resto
de nossas vidas, tomados pela inquietação constante de ‘aprenderensinar’,
destacando a importância das conversas nesse processo.
Outra questão que apareceu no encontro e movimentou as conversas foi
a do acontecimento. Renata questionou: quando, efetivamente, nos abrimos ao
encontro, ao acontecimento, à troca? Giovania lembrou que a segregação
também ocorreu com o personagem Roberto, excluído em seu próprio grupo
de convivência, o que fica mais evidente ainda com o migrante chinês Jun. Ou
seja, o processo de exclusão pode se dar com diferentes pessoas, basta que não
estejamos abertos à aceitação do novo, do ‘diferente’, do outro. Uma chave de
interpretação interessante, apontada por Giovania, abordou o fato de que quem
participou da Guerra das Malvinas voltou traumatizado do conflito tão desigual,
em termos de potência bélica. Ela encontrou nesse acontecimento uma conexão
com o que Maria Cecília destacou em termos da hospitalidade.
Algo que Roberto, um homem assumidamente solitário, jamais poderia
imaginar em sua vida, era hospedar alguém, quanto mais um desconhecido. Jun
não foi acolhido pela embaixada e nem pela comunidade chinesa, como
ressaltou Maria Aparecida. Ela enfocou a questão do pertencimento e de como
os seus estudantes, em uma escola da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, se
encantam com os estrangeiros, mas não se valorizam enquanto brasileiros.
Também destacou o fato de que o encontro entre Roberto e Jun trouxe um
novo sentido à vida dos personagens. Rosa destacou que ambos os personagens
68

A íntegra da oficina está no endereço do Colóquio, no YouTube.
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principais são sobreviventes: o argentino por ter sobrevivido à guerra e o chinês
por ter superado uma tragédia pessoal em seu país.
Silvia Cristina pontuou que por mais que Jun fosse o estrangeiro que se
deslocou fisicamente, o personagem Roberto deslocou a vida dele de forma
intensa em relação ao seu cotidiano e à forma de sentir a vida por causa dos
traumas de guerra. Destacou a frase dita por Roberto de que “não estava
acostumado a ficar com pessoas”. É como se ele estivesse se escondendo para
a vida, segundo ela.
Em nosso grupo de pesquisa, como reafirmou Marcelo, quando
assistimos aos filmes, cada pessoa destaca um atravessamento diferente e isso
enriquece a conversa. O mesmo pensamento revelou Luiz, que nos falou da
felicidade em rever o filme com o evento. No cinema, ao ver o filme pela
primeira vez, já levantou questões pedagógicas, principalmente na perspectiva
dos acontecimentos. Para ele, assim é na sala de aula: nós nos deparamos com
o acaso e, como acontece no filme, professores e estudantes vêm de diversos
lugares e, por alguma razão do destino, se encontram no espaço escolar, disse
ele. Nesses encontros, há o desejo de comunicação e Rosa recordou a cena do
entregador de pizza, que falava a língua regional do personagem Jun e acabou
servindo de intérprete, reafirmando mais uma faceta do acaso. Sutilezas do
roteiro.
Na arte desenvolvemos nossos trabalhos por meio do que chamamos de
inspirações apresentadas pelo acaso. Algo que parecia estar ali e não
percebíamos. Surge como o inesperado e aí dizemos: “e por acaso isto
apareceu”. Fayga Ostrower, artista plástica e pesquisadora, quando pensa em
arte e ciência, fala da importância de estarmos atentos aos acasos manifestados
nas inspirações e nos processos criativos:
(...) para se tornarem acasos, os fenômenos teriam que ser percebidos por
nós. Vale frisar este ponto, pois, na verdade, o próprio tecido da vida não
é senão uma infinita teia de acasos. No contínuo fluir, há uma sucessão de
eventos que, embora ocorrendo em conjunto, resultam de causas
aparentemente, desconexas entre si e fora do nosso controle - acasos
sempre em relação à nossa existência individual. A cada instante nos
chegam incontáveis estímulos de toda sorte: visuais, acústicos, tácteis,
olfativos, cinéticos, em sensações e situações das mais diversas. Seria
humanamente impossível captar a totalidade dos eventos. De fato,
permanecem indiferentes a vasta maioria - nem chegamos a percebê-los
conscientemente e não lhes prestamos atenção. Registramos alguns
apenas. Estes poderão tornar-se acasos. (Ostrower, 1999, p. 3).

Leonardo disse acreditar que o personagem Roberto é representante de
um acontecimento que não precisa ser enquadrado. Roberto apresenta
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possiblidades diferentes, no sentido de nos colocarmos de maneira transversal,
sem querer enquadrá-lo, mas buscando entendê-lo como é. Quem somos nós
para julgar as escolhas do outro? É a importância de se colocar no mundo
ousando transgredir. Em discussão com seus estudantes acerca da teoria Queer,
a transgressão é entendida como acontecimento e como direito ao mesmo.
Acontecer, como na teoria Queer, como na filosofia do acontecimento! Marcelo
relembrou que, certa vez, os estudantes estavam brigando em sala de aula e ele
falou da importância das pessoas se amarem em suas incoerências, respeitando
uns aos outros sem enquadramentos. E, nesse sentido, os filmes nos ajudam a
compreender o outro a partir da empatia.
Em conformidade com Luiz, Gustavo apontou como não temos o
controle de tudo em nossas vidas, como uma ‘vaca’ pode cair do céu, como no
filme e metaforicamente também. E ainda destacou que em sala de aula muitas
vezes há uma ruptura de comunicação, porque os entendimentos são diferentes,
ainda que se fale a mesma língua.

Figura 3: Fonte: frames do trailer - Um Conto Chinês

O episódio da vaca caindo do céu pode ter sido verídico, já a história
criada a partir deste episódio... E Giovania corrobora com as proposições de
Leonardo em relação ao respeito ao outro. Porém, ela percebe, no roteiro do
filme, como os espaçostempos de Roberto são sempre fechados, diferentemente
dos cenários do Bairro Chinês que são coloridos e movimentados. Dessa forma,
é como se Roberto vivesse fechado para o mundo, tendo se liberado ao partilhar
a vida com o chinês Jun. Para ela, é como se Roberto não fosse respeitado no
seu lugar de origem.
Elsa apontou algumas questões em “Um conto chinês” sobre o acaso,
com a abertura para a surpresa em descobrir o outro, aceitando as diferenças.
Os clichês que o filme apresenta, como desafios na aceitação do outro, são uma
condição que Vanise destacou na roda de conversa e que nos convida à
possibilidade de reinventar a escola. Chocou-se com a vaca caindo do céu e
destacou que a cena despertou a sua curiosidade. Para ela, o filme nos coloca
no movimento de aceitação ao outro, ao estrangeiro, ao migrante. Já Ivone
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concluiu que há um movimento de mudança na vida dos personagens na relação
de aceitação do outro com suas experiências. E a vaca, pintada na parede por
Jun, é o símbolo da recuperação da força dos acasos, encerrando um período
de dor para ambos. Trazemos a arte como exemplo mais singular para estas
expressões do acaso. Porém, não acreditamos que seja um movimento restrito
à arte. A atenção ao acaso como inspiração está no viver em acontecimentos.
Noale encerrou com o fato de que a notícia da vaca ter caído do céu pode
ser verídica, mas que o cinema é uma criação de realidades. Então, pensando
em nossa vida, o uso que é feito em nossas vidas, o que despenca em nossas
cabeças que nos faz mudar? O que criamos de realidade? E o que legitimamos
em nossas vidas? Quais notícias nós criamos em nossas vidas a partir do que
narramos/escrevemos?
A ternura e a solidariedade foram destacadas por Mariela, pelo fato de
Roberto e Jun se ajudarem mutuamente, mesmo sendo de culturas diferentes.
E isso evocou aspectos importantes do tema da migração, e como é possível
narrar finais mais empáticos.
E após nossa conversa repleta de trocas, descobertas, questionamentos
e afetos, Rosa encerrou a sessão, dizendo que o filme foi o nosso personagem
conceitual e que com ele suscitamos as conversas e tecemos as redes em que
‘aprendemosensinamos’.
A possibilidade de revisitar a memória do evento pautada nas memórias
afetivas, mas também no registro daquela presença potente, a partir das imagens
que o meio digital proporciona, nos reanimou a continuar a conversa. Como
podem acompanhar no endereço do evento, são momentos de pessoas em suas
casas, já que, naquela época, o isolamento era realmente mais severo, reunindo
pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo no Zoom e também no
YouTube69.
O evento, repleto de pontos de fuga para os sonhos, ficou em nossos
registros, no Mural virtual dos sonhos, nos encontros paralelos, nos grupos de
WhatsApp que fizemos, nos rostos, risos, desenhos dos participantes do
encontro, misturando os ‘espaçostempos’ com as emoções do antes e do depois.
Justamente no espaço da cineconversa, o acaso nos colocou em um tempo
suspenso, com pessoas dispostas a sonhar juntas. Uma espécie de túnel lúdico,
afetuoso, carinhoso, do qual não queríamos nos despedir, sem sair, nem cair.
Esse tempo transcorrido de horas, em que a conversa boa nos obrigou a
ultrapassar em muito o prazo estipulado inicialmente, foi criado com
pessoas/pesquisadores/professores, enfim, com ‘praticantespensantes’. Nosso
69

https://youtu.be/4syX8j8JTHM
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grupo está no mural do congresso, está nas cineconversas, está nas casas das
pessoas; assistindo aos filmes, no espaço dos sonhos, na rede, no momento
presente, basta acessá-lo. Segundo Gilberto Gil, “o melhor lugar no mundo é
aqui e agora”. E a gravação de uma live e um texto criado a partir dela são formas
não somente de tentar reter esse momento, mas de criar a partir dele.
Aqui e agora, enquanto conversamos sobre esse acontecimento, as
memórias nos remetem a muitos sentidos e sentimentos trazidos pelo acaso e
muitas emoções vieram à tona pelas provocações trazidas durante a tessitura do
texto. Pedaços de felicidade, na retomada do texto fílmico, entre as diferentes
mãos que assinam este pequeno registro. Delícia de encontro que nos põe a
buscar se existe uma só realidade, se as notícias bizarras de fato realmente
aconteceram, o que é o acontecimento, se nada é por acaso ou se só os acasos
existem. O que são os fatos entre a ficção e a potência da criação?
Ao longo da oficina, os participantes foram incentivados a realizar
produções culturais e duas criaram os desenhos incorporados ao texto. Eles,
para nós, também atuam como personagens conceituais, nos ajudando a
formular questões curriculares.
Então, vamos recomeçar a brincadeira? Dê o play, agora, nestas
(re)vivências!

Figura 4: padlet – Autoria: Noale
Toja. Fonte:
https://padlet.com/xcife/4cof7yz7s
gcb8g8h

Figura 5: tela virtual da oficina – Autoria:
Fernanda Dance. Fonte:
https://www.youtube.com/watch?v=4syX
8j8JTHM

Aqui e agora, esperamos que esses registros tragam outras potências para
continuarmos conversando, com filmes, com sonhos, com pessoas, com o
colóquio... Concordamos que as perguntas importam mais do que as respostas,
como nos motivou o colóquio a pensar. Tentar encontrar um possível cerne no
filme mobilizou bastante o encontro, pois o inusitado traz em seu bojo questões
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sociais que estão presentes em nossas redes educativas. Afinal, o que pode uma
educação filosófica?

distante de uma cena final e num plano sequência: a potência
do falso
A potência do cinema, dos filmes, passa pela potência do desejo, na ideia
de potência do falso (Guéron, 2011), não como mentira, muito menos como
representação da realidade, mas como fabulações de outros possíveis, a partir
de nossas crenças na criação de outras realidades. Nesse sentido, as fabulações
e suas trucagens indicam nuances quando manipulamos ou criamos realidades.
Essas nuances estão no posicionamento de câmera, num corte de cena, na
introdução de um som, na característica de um personagem, nos tratamentos
de luz, cor e áudio, num elemento instigador do roteiro. E o que realmente
conta é a forma como o espectador ‘vêouvesentepensa’ a criação, já que ele não é
passivo, mas um co-criador!
Esses fragmentos fabulantes nos levam a acessar nossa imaginação,
memórias como movimentos de virtualizações e atualizações, que deslocam em
‘espaçostempos’, nos quais não cabem as definições de passado e futuro, porque
as coisas acontecem num presente atuado, ao ‘verouvirsentirpensar’ com os filmes
nas cineconversas e nas criações que fazemos com os grupos com os quais
pesquisamos.
Um Conto Chinês, enquanto um filme, uma fabulação, uma potência de
desejo, cria relações e apropriações que nos ajudam a perceber quantos
deslocamentos fazemos nos cotidianos, em nossas redes educativas, na criação
de currículos...
referências
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samba de roda da vida
lara sayão70
O que pode uma educação filosófica? O que é uma educação filosófica?
O que é filosófico na educação? O que é filosofia? Afirmar? Inventar? Reexistir? Afirmar mundos? Atribuir-lhes sentidos? Inventar mundos? Criar
modos de habitar a existência? Adentrar por uma realidade que está em aberto?
A espreita? A espera? Resistir ao mundo desencantado pelas certezas
sedentárias? Existir em movimento? Com o corpo, com a dança? Pelas ruas?
Pelas frestas? Pelas festas? Existir de outros modos? Seria isso a filosofia? Seria
uma educação filosófica? Seria um samba?
Na disputa sobre o que seja filosofia, há quem defenda sua origem grega,
apresentando seu registro de nascimento datado do sec. VI a.C. com a
paternidade de Tales de Mileto; há quem argumente que os gregos passearam
pelo Egito para aprender no berço das civilizações, trazendo de lá o bebê
filosófico africano adotado ou sequestrado. E, há, ainda, quem defenda que
querer reconhecer caráter filosófico em qualquer outra manifestação de
pensamento que não seja europeia é reafirmar a colonização…
Partilhamos da ideia de que é filosófica a dimensão do espírito humano
que ama, e, por isso, busca a sabedoria para habitar a existência de modo
dialógico, pulsante, encantado, infantil. Pensando a si, o mundo, as relações e
atribuindo sentidos para viver em comunidade, encontrando respostas nas
perguntas e parindo conceitos que entram na dança com outros amantes para
gerar mais perguntas e brotar outros conceitos… É filosófica a atitude de não
querer deixar nada escapar à reflexão, num abraço intenso ao que possa
significar cada centelha que atravessa o viver. E nesse abraço, porque abraço,
os dois braços são fundamento: o pensar e o sentir. O pensar sobre o sentir e o
sentir sobre o pensar. Tudo junto, como é e não tem porque deixar de ser. Se a
disputa for pelo termo filosofia, talvez possamos pensar um outro, inventar
outro que diga mais de nós… o que nos interessa aqui é sentirpensar ou
dançarbrincar o conceito filosofia como roda, na roda.
Uma roda de filosofia parece uma roda de samba porque é uma
provocação, um convite para pensar juntos como um bailar, fazendo gingar as
ideias, numa epistemologia sincopada. Segundo Roberto Moura (2014), no
Doutora em Educação pelo ProPEd/UERJ. Autora do livro Olimpíadas de Filosofia do Rio
de Janeiro (Rio de Janeiro: NEFI, 2020).
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princípio era a roda, pois não foi o samba que deu origem à roda, mas a roda é
que dá origem ao samba. Porque a roda é a expressão da nossa necessidade de
encontro, de comunidade, é expressão da nossa existência dialógica, que, com
o outro, não como opositor, mas como condição, atravessa sentidos, corpos,
pensamentos e sentimentos, e pode afirmar, inventar e re-existir. Nas rodas de
samba não há a intenção de aniquilar o outro, mas, antes, fazê-lo versar, criar e
se movimentar para que a roda seja o espaço da alegria que potencializa os seres.
As rodas de samba, constituídas a partir da experiência dos povos
diaspóricos, surgem das experiências de dor que estraçalham os laços de
sociabilidade e identidade, e, por isso, são um ato de invenção e de afirmação
da vida. “Apesar de você… amanhã há de ser outro dia” (Chico Buarque, 1970).
O samba é uma escolha efetiva por um modo de habitar o mundo, afirmando
mundos outros. É um não à realidade de violência e dor que se impõe. Uma
ação humana, profunda e forte, que aumenta a força vital e potencializa saberes.
“O samba é pai do prazer, é filho da dor, o grande poder transformador”
(Caetano veloso, 1993). Porque o samba, para além de um estilo musical, é um
modo de vida que decide criar para não morrer. Pelos desvios do corpo, afirmar
a potência da vida para suportar a dor imposta pelos que não conseguem ver
beleza em nada que não seja si mesmos. Neste sentido, o samba oferece um
repertório conceitual para pensar as questões profundamente humanas porque,
na atitude de invenção e afirmação da vida, faz-se necessária a criação de
conceitos. O samba é filosofia. E a filosofia é um samba.
A ideia de pensar a filosofia como uma grande roda na qual acontece o
versar dos partideiros, na improvisação e na criação, numa atitude de abertura
ao versar do outro, nos remete ao pensamento filosófico como cruzo, como
acontecimento no instante, que mobiliza e constitui os que dele participam
alterando rotas, fazendo sair do lugar. Sambar em roda é se colocar disponível
ao encantamento. O encantamento que não é uma decisão voluntária, mas uma
disposição para se deixar afetar pelo encontro, numa atitude de abertura e
alteração do ser pelo deslocamento do pensamento e pela construção coletiva
dos saberes.
A perspectiva do encantamento é elemento e prática indispensável nas
produções de conhecimentos. É a partir do encante que os saberes se
dinamizam e pegam carona nas asas do vento, encruzando caminhos, atando
versos, desenhando gestos, soprando sons, assentando chãos e encarnando
corpos. Na miudeza da vida comum, os saberes se encantam e são reinventados
os sentidos do mundo (Simas e Rufino, 2018, p. 13).
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Neste sentido, à filosofia como roda não interessa alimentar horror ou
aniquilar nenhum pensamento, admitindo juízos e hierarquias. Não se trata de
juízos, mas de possibilidade de ginga, de diálogo filosófico. O samba como
conceito inspira a pensar a filosofia como uma roda que movimenta, no cruzo,
Kant e Mbembe, Sueli Carneiro e Aristóteles, Deleuze e Lélia González e quem
mais quiser chegar. Potencializando e tornando presença para a relação entre os
saberes, no acontecimento da roda. E, uma vez na roda, o convite é para pensar
de dentro da roda, ousando refletir de dentro para fora, ou seja, atentando aos
conceitos que a própria dança inventa, cria, provoca.
A ética ubuntu pode nos ajudar a pensar. Segundo Magobe Ramose, a
melhor forma de entender esse conceito, apropriado pelo senso comum com
muitas interpretações, é desmembrando a palavra ubu-ntu, Ubu é a existência em
geral e ntu a forma concreta de uma existência particular. A existência em geral
se desdobra nas manifestações particulares e nos muitos modos particulares de
ser. Para o pensamento africano, a ontologia e a epistemologia têm uma
indivisível unicidade e inteireza, o conhecimento não está dissociado da
existência. Ntu, epistemologicamente distinto, a particularidade, é expressão da
existência de Ubu, o geral (1999, p. 48), o conhecimento mais próximo da
verdade depende da contemplação dos muitos modos de manifestação da
existência (Ubu). Assim, podemos pensar as rodas como um ethos filosófico que
considera o engajamento dos envolvidos na busca pela solução das questões,
trocando a individualidade pelo risco do movimento do outro, como no samba
que, na síncope, o espaço vazio encontra a necessidade da construção da beleza,
bailando, preenchendo o vazio com a potência do movimento dos corpos. E
este movimento dos corpos-pensamentos em roda também gera tensão porque
não há como se esconder do olhar do outro e essa tensão pode ser uma
experiência educativa que faz avançar através do reconhecimento deste olhar e
das exigências dele. Assim como desloca os sujeitos do espaço de inferioridade
e convoca ao engajamento necessário para o enfrentamento das questões
humanas porque o ser humano não é suficiente e, por isso, é intimado pela
existência do outro a ser humano na relação (Ramose, 1999, p. 52).
Estar em roda de samba-filosofia admite movimentos improvisados
sendo concebidos como previstos, ou seja, um colocar-se na roda com a
intenção de não saber ao certo o movimento que o outro lhe exigirá e ter a
imprevisibilidade como intencionalidade, uma postura de abertura para dançar
considerando o movimento do outro, jamais tomado como conhecido, mas
como parceiro de uma dança não ensaiada. Dançarpensar na roda é um
comprometimento ético porque representa a busca por soluções para sair das
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situações difíceis em contextos de falta de liberdade e dançar para encontrar
caminhos na coletividade, pelos movimentos dos corpos juntos, respeitando os
espaços-convites para movimentar-se (Oliveira, 2015). Tudo isso se dá nas
rodas, nos encontros dos corpos, assim como nas rodas de pensar, nas quais se
tem a coragem de ensaiar, de revelar um pensamento fermental como
consequência do movimento do pensar com o outro. Um filosofar fundado nas
rodas pode afirmar uma filosofia imanente, atenta aos movimentos
imprevisíveis que fazem dançar as ideias.
A partir dessas reflexões, o NEFI promoveu, no X CIFE, uma roda de
samba, onde o filósofo tambor marcou os espaços vazios alargando as
gramáticas e convidando a se encantar ouvindo a marcação de seus conceitos…
referências partideiras
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a infância de uma experiência: os presentes de um
(des)encontro
ana paula da rocha silvares71
fúlvio barreira vicente santos72
thamires neves luna73
“Eu acho que existem vários tipos de presente. O
principal é quando a gente está cara a cara com a
pessoa, abraça ela, conversa com ela cara a cara”
(Maria Luiza).
“Olha o significado de presente depende do
sentido, mas aqui no caso estamos usando dois
sentidos… o da presença e o de dar alguma coisa”
(Maria Eduarda).
“Para mim presente é estar em um lugar, presente
naquele lugar, sabe?” (Alice).
“Eu penso que presente é dar amor e carinho para
outras pessoas. Isso significa o presente para outras
pessoas… que elas têm, que pensam… pode ser
um brinquedo, uma roupa, mas antes é um presente
de emoção, amor… de sentimento” (Anna Luiza).
“Então, é mais que objeto? É isso?” (Ana Paula)
“Você pode escrever se você gosta da pessoa… se
ela é legal. Você pode escrever em um papel o que
acha…” (Elisa).
“Escrever é um presente?” (Ana Paula)
[…]
“Presente é o que estamos fazendo agora” (Arthur).

Não podíamos adivinhar, era necessário saber do que se tratava aquela
mensagem enviada pelo Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias [NEFI]
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Visualizamos… era
na verdade um convite para que reuníssemos estudantes das escolas municipais,
onde uma filosofia acontece com crianças, para uma experiência de diálogo com
os sujeitos que estariam se ocupando dos movimentos de um encontro
“Acadêmico” entre os dias 05 e 09 de outubro de 2020. Então, a conversa cara
a cara que acontecia nos ambientes das escolas com as crianças em rodas, e suas
Mestranda em ensino na Educação Básica da UFES-CEUNES. Professora de filosofia
com crianças de São Mateus/ES.
72
Mestrando em ensino na Educação Básica da UFES-CEUNES. Professor de filosofia com
crianças de São Mateus/ES.
73
Mestranda em ensino na Educação Básica da UFES-CEUNES. Professora de filosofia com
crianças de São Mateus/ES.
71
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possíveis demonstrações de afetos, agora se daria em ambientes virtuais e a
presença de cada um seria transmitida via plataforma on-line? Presente?
Presença? Estamos presentes? Aquele lugar convida-nos à presença?
Enviamos o nosso convite às crianças (áudio, e-mail, ligação) para dizer
do que queríamos, nós e nossos amigos. A euforia delas (e a nossa) em querer
estar e pensar juntos, em uma roda de conversa, encontra um limite: nem todos
que desejam navegar pelo ambiente virtual cruzam por suas redes e muitos estão
à sua margem nesses tempos de ensino on-line… de alguma forma são deixados
ali. Querem participar, mas devido aos entraves econômicos e sociais acabam
ficando à deriva. As mídias que possibilitam o encontro também selecionam
quem pode fazer uso dela, no entanto, como uma escola que resiste, não nos
permitimos fraquejar, nos juntamos aos que querem e podem no momento.
Nesse movimento de resistência, é possível que o ecoar das experiências de
alguns convide à liberdade os que se encontram ainda nas margens impostas?
Combinamos nossos encontros nas plataformas on-line. Um entre nós,
os adultos, para organizar o tempo e rascunhar movimentos que fossem um
convite ao diálogo. Pensamos em uma disposição inicial que sugerisse formas
de abraçar mesmo estando distantes. Afinal, nesses tempos de isolamento social
não poder demonstrar afetos palpáveis tem sido um desafio. Outro encontro…
Tudo pronto? Esquecemos algum detalhe?
Link disponibilizado. Monitor ligado. Começamos a aparecer na tela uns
dos outros. Pequenas janelas revelam quem e quantos somos. Temos rosto e
nome… a vizinhança que aparenta nos aproximar também anuncia uma
distância considerável, entretanto, essa separação visível não afirma um
isolamento, apenas modifica a forma de se encontrar, afinal, os encontros
concretos, palpáveis e tidos como insubstituíveis, tomam outra forma, uma
forma de sobrevivência. Sobreviver atualmente tem nos exigido (re)aprender
maneiras de afetar e ser afetado; (re)educar o olhar e a escuta; enxergar o outro
pela tela de um computador, um processo complexo, mas possível. “Presente é
o que estamos fazendo agora” – a experiência como pura possibilidade de
afetos.
Chegamos e vamos nos inteirando. Risos, perguntas… Entre uma janela
e outra, no tempo de uma (des-)conexão, Anna Luiza quer saber se os nomes
que estão grafados nas telinhas são os de quem aparece por ali, uma inquietação
que pode ser incorporada na pergunta: “quem são essas pessoas? Quem são os
presentes nesse lugar?”. Surgia diante de nós uma necessidade de nos
apresentarmos aos outros. Fúlvio propõe dizermos o nome e darmos um
presente aos que se encontram conosco ali. E, assim, uma roda de conversa
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virtual é inventada. À medida que os pensamentos eram sonorizados
percebemos a composição ganhando outros contornos e uma certa permissão
invisível é inventada entre nós como um gesto de acolhida do acaso.
O acaso é demarcado pela surpresa. Inesperado foi o rumo que o diálogo
tomou. As ideias e inquietações que inspiraram o planejamento do encontro se
perderam nos acontecimentos. Alguns diriam “que é preciso evitar esses
caminhos do acaso, onde se perdem os espíritos ainda incapazes de distinguir o
essencial do acessório” (Rancière, 2011. p. 19). Colocados diante da
sensibilidade e espontaneidade das crianças que suspenderam o planejado numa
vontade de explorar juntas as questões que apresentavam o presente, acolhemos
o agora e nele as necessidades e urgências das questões que nos
desassossegaram e ainda estão a nos inquietar. Por esse sentir pensamos
problematizar o acaso como condição da experiência, afirmando-o e
inventando-o no “tempo livre” que foi evocado em um ambiente virtual.

ainfânciadaexperiência.com@scrianças
“O presente que quero não é possível que vocês me
deem” (Ana Paula).
“Será?” (Fulvio).
“Será que vocês terão condições de nos dar o
presente que a gente está pensando? O que acha
Fulvio?” (Ana Paula).
“Talvez poderíamos dar algumas pistas… porque
vai que eles inventam outro presente… um
presente que talvez a gente nem saiba que quer
receber” (Fulvio).
O que pode o acaso? Existe um tempo para o acaso? Foi o acaso que nos
deslocou até aqui? Sobre o imprevisível e suas possibilidades estamos
debruçados a desenrolar os presentes que compartilhamos quando nos
encontramos com crianças da Rede de Ensino do município de São Mateus,
ES. Nesse espaço a filosofia para e com crianças está entrelaçada aos fios
curriculares de nossas escolas há mais de duas décadas, compondo as tessituras
da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Filosofia na escola (virtual) e com crianças? Como é isso? Seria a filosofia
uma atividade demasiada complexa às crianças? Que saberes as crianças trazem
consigo e que o tempo institucionalizado da escola tem ignorado? O que afirma
a filosofia com as crianças? O que inventam as crianças com a
filosofia? Filosofar é uma forma de (re)existir?
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Tentaremos materializar os gestos que nos afetam desde a experiência do
diálogo investigativo em um ambiente virtual para o “X Colóquio Internacional
de Filosofia e Educação - Afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma
educação filosófica?”; narrar o incerto, o imprevisível desejado, intencionando
recuperar os acontecimentos nos/dos (des)encontros de e em um tempo
inventivo. Tempo que nos convida a pensar o acaso como urgência de uma
infância, a nossa e a das crianças.
Inspirados por Kohan (2011) pensamos a infância como espaço de
liberdade e afirmação do novo cujo explorar o mundo é possível na ruptura e
descontinuidade e quebra do normal e suspensão do estabelecido na potência
dos inícios que nela se instaura; potência do qual o pensamento precisa e talvez
o acaso suscite quando procedemos por adivinhação, nos provoca Ranciere
(2011). Dessa forma, passamos a registrar a infância de uma experiência nos
deslocamentos provocados na e pela tentativa de realizar em ambiente virtual
aquilo que acontece nas escolas mateenses - exercícios de pensamento com
crianças.

“tempopresente?” – afetos e acontecimentos do acaso
[Presente] é o que experimentado quando estamos
atentos, quando estamos presentes no presente, […]
quando ‘nós’ estamos ‘lá’, isto é, nos inserimos e,
assim, também nos expomos ao que está acontecendo
Masschelein e Simons, 2014a

A infância que nos convida a pensar neste encontro “não é apenas uma
questão cronológica”, mas “uma condição da experiência” como sustenta
Kohan (2004), uma condição de quem se expõe ao acaso como a urgência
desejada por aquele que está continuamente aprendendo a falar e o faz
investigando, perguntando e perguntando-se. Essa infância é o movimento de
um tempo que rompe com o estabelecido e imposto levando em consideração
a novidade que é o nascer das coisas, a potência de seus inícios. A infância como
“tempopresente” seria a potência dos afetos e acontecimentos possíveis no
acaso que é inventado no “tempo livre”, na skholé pelas e com as crianças.
Na skholé virtual que se constituiu neste dia 05 de outubro de 2020 o
acaso surgiu… como um presente… presente que toma várias formas, jeitos…
necessidades. Primeiro a necessidade de suspensão de um “tempo produtivo”,
na qual crianças e adultos têm a possibilidade de sair das condições impostas e
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estabelecidas afirmando a igualdade numa palavra pública e investigativa. Em
seguida… a forma de uma escola-presente: falas, gestos e posturas das crianças
e nossas que trazem como (pre-)ocupação pensar os pensamentos umas das
outras, distanciando-se do apresentar uma resposta correta, previsível e
esperada pelos adultos. Tateando puxamos linhas, conectando pensares,
saberes, questões e conectando-nos uns aos outros… juntos, vamos tecendo
uma rede de saberes que ao invés de conduzir a um conhecimento correto e
seguro “bugam nossas cabeças”.
Os saberes que temos falham… não nos servem naquele agora
inventado. Defeito? Talvez seja apenas “o movimento da inteligência que toma
posse de seu próprio poder”, sugestiva essa ideia de adivinhação que Ranciére
(2011) nos apresenta. Adivinhação como método do acaso, um modo de cuidar
da palavra, da sua e da de outros; meio de dar atenção à palavra falada e pensada,
questionada e investigada. Adivinhar como um parar e estar presente e convidar
o outro a estar presente. Verbo conjugado nas potências de um tatear a que
somos convidados a ir devagar, olhar com cuidado, dar atenção aos gestos, às
falas, às interrogações e afirmações.
O modo como iniciamos a conversa abrindo, sugerindo… perguntando,
deixando trilhas em aberto, dividindo a bússola e também o timão, tornou
possível que as inteligências aparecessem e fossem “com-partidas”… presentes.
O acaso não surgiu ao acaso. Ele foi convidado e nos colocou “em presença de
um fato”: as crianças inauguram uma questão que não estava prevista e que nos
convidam a embarcar numa viagem sem saber de antemão o destino… “a
necessidade, o acaso, nos havia constrangido a deixar inteiramente de fora a
nossa inteligência, essa inteligência mediadora do mestre […]” (Ranciere, 2011.
p. 27. grifos nossos).
Já não fazia mais sentido nos separar em mestres e aprendizes,
aprendemos uns com os outros. Participamos do momento presente… é um
presente. Todos têm que estar presente e presentear o outro com a sua
presença… expostos aos acontecimentos.
E, assim, procedemos em nosso tempo inventado: acolhendo o que o
acaso nos proporciona – os presentes, passamos a pensar com as crianças, são
objetos, palavras, pessoas e também tudo que está sendo realizado no agora…
um tempo… que está sendo feito agora. Mas, não pode, nem deve acontecer
de qualquer maneira antes, com sentimentos… um agora composto de e com
afetos… infância… suspensão do tempo produtivo. Adivinhar é força e
movimento de um tempo suspenso. Suspender o que estava sendo para ser
agora.
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O que a presença exige que sejamos? O que nos convida a ser? O que o
presente evoca de nós e em nós? O nosso tatear nos possibilita resistir? Não
nos rendemos às explicações.

para continuar suspensos…
O diálogo com as crianças nos provoca a (re)pensar o que fazemos na
escola, como fazemos escola e que escola fazemos, acolhendo as palavras que
nos dão, que compartilham, seus pensamentos… inteligências. O tempo que
passamos juntos está para além do cronológico… foi um “tempopresente”.
Não é simplesmente uma nova forma inventada de nomear o tempo, mas
também um tempo inventado. Uma invenção possível pelo acaso… afirmado e
inventado no “tempo livre”. Uma skholé.
A escola-presente permitiu que inventássemos um outro tempo. A
pergunta que fica é: nossas escolas têm sido “presente” para as crianças? O que
pode a potência dos inícios de um acontecimento, de um percurso? Qual a
urgência de quem está começando seus percursos? Um movimento do tempo
rompe com o que está posto tornando-o outra coisa do que se pretendia?
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uma caminhada filosófica74
walter omar kohan75
O que é uma caminha filosófica? Como caminhar filosoficamente? É
possível fazê-la em tempos de pandemia, confinamento e tragédia política e
humanitária como a que estamos vivendo no Brasil? Para que fazê-la? E como
fazer uma caminhada filosófica quando nos encontramos em forma remota
para um Colóquio Internacional de Filosofia e Educação? Eis algumas das
perguntas que atravessaram a experiência de caminhar filosoficamente que
compartilhamos no dia 9 de outubro de 2020 no contexto do X Colóquio
Internacional de Filosofia e Educação organizado pelo Núcleo de Estudos de
Filosofias e Infâncias (NEFI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ).
As pessoas se inscreveram com antecedência e marcamos o encontro
numa sala de Zoom às 9h da sexta-feira, dia 9 de outubro, em que terminava o
encontro. Na hora marcada para começar já tinham mais de 100 pessoas
conectadas na sala. A atividade teve três momentos diferenciados: um primeiro,
antes da caminhada, em que passei algumas sugestões para que cada participante
se preparasse para caminhar. Este primeiro momento durou uns trinta minutos.
Tínhamos participantes falando em castelhano, português e inglês e tentamos
traduzir para que todos pudessem acompanhar a atividade. Depois cada quem
saiu a caminhar em seu contexto durante uns cinquenta minutos e nos
encontramos para conversar sobre a caminhada durante uma hora
aproximadamente. O total da atividade foi então de quase duas horas e meia.

preparar-se para caminhar filosoficamente
De início, pedi para as pessoas saírem leves, confortáveis, sem celular,
sem levar coisas que pudessem prender sua atenção; de se possível, apenas com
água e algo para anotar, um papel ou caderno e um lápis ou caneta…
E sugeri três coisas dentre tantas que são importantes para caminhar, algo
assim como condições para caminhar filosoficamente… A primeira é um
desejo: sair do lugar; sair do lugar se pode pensar de muitas formas; o lugar quer
Agradeço a Robson Roberto Lins pela transcrição da última parte da atividade e aos e às
participantes pela sua ativa presença e pelo envio dos depoimentos incluídos nesta escrita.
Nesta escrita, deixei um tom bastante próximo da atividade que pode ser vista em:
https://www.youtube.com/watch?v=OviK2A9ciKw&ab_channel=NEFI-UERJ
75
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dizer muitas coisas; há muitos lugares, e podemos desejar sair de um lugar físico,
simbólico, geográfico, filosófico, pedagógico… qualquer que seja a dimensão
do lugar que habitemos e a forma da saída, o desejo de caminhar comporta um
desejo de sair, escapar, fugir, desprender-se… desejo de fuga, mudança,
desprendimento, eis uma primeira condição para sair a caminhar. Caminhar é
um despendimento.
A segunda condição é uma espécie de ignorância filosófica: saber que
não sabemos onde chegaremos com a caminhada… onde ela vai nos levar…
sabermos que o caminho está aberto… caminhar filosoficamente, por tanto,
um saber de não saber, portanto, o destino aonde vai nos levar o caminho e o
caminhar… saber que não sabemos onde chegaremos porque, se soubéssemos,
não seria uma caminhada filosófica e seria, ao contrário, uma caminhada
destinada, predeterminada; será um destino, uma predestinação. Caminhar
filosoficamente significa se abrir aos sentidos que apareçam no caminho…
sugeri, então, que caminhássemos desprendidamente, sem querer chegar a
algum lugar… estivéssemos atentos aos lugares que iam aparecendo, que
iriamos querendo encontrar… ao que o caminho poderia nos mostrar.
A terceira condição que coloquei aquele dia são as boas companhias, as
boas inspirações; para caminhar filosoficamente nada melhor que andar bem
acompanhado, talvez porque a filosofia seja algo que pede companhia, que se
faz com outras e outros… então, convidei a sairmos a caminhar cada um no
seu lugar, quem precise de máscara leve máscara que será uma boa
companhia… e como caminharíamos a maioria de nós sozinhos ou, no
máximo, em pares, pensei em lhes oferecer algumas boas companhias para
caminhar… eis as companhias propostas:
A primeira companhia é Paulo Freire, sua voz, num vídeo em entrevista
concedida à TV da PUC-SP, pouco antes de morrer, em 1997:
d

Eis uma primeira inspiração: Paulo Freire. “Morreria feliz se visse o Brasil
cheio de marchas, andarilhagens históricas pelo mundo…”; andarilho é um
pássaro que está em extinção, encontra-se muito nas regiões do Centro e Norte
do Brasil; habita regiões pouco habitadas pelos seres humanos; é muito
resistente e consegue correr larguíssimas distâncias. Eis uma inspiração política
e pedagógica… marchar como forma de caminhar para passar do não ser ao
ser; de não ter escola a tê-la; de não ser amado a ser amado; de ser reprovado a
ser aprovado; de passar da obediência à des-obediência, a rebeldia… marchas
como errância históricas pelo mundo… primeira companhia, testemunho
político-pedagógico…
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A segunda inspiração é de uma poetisa… nascida nos Estados Unidos,
mas que morou mais de vinte anos no Brasil, Elisabeth Bishop… A inspiração
será um poema que está no livro Questões de viagem:
Pensemos na longa viagem de volta. Devíamos ter ficado em casa
pensando nas terras daqui? Onde estaríamos hoje? Será direito ver
estranhos encenando uma peça neste teatro tão estranho? Que
infantilidade nos impele, enquanto nos resta um sopro de vida, a
partir decididos a ver o sol nascendo do outro lado? O menor beijaflor do mundo? Ficar contemplando uma antiga e inexplicável obra
de cantaria, inexplicável e impenetrável, qualquer paisagem,
imediatamente vista e sempre, sempre deleitosa? Ah, por que
insistimos em sonhar nossos sonhos e vivê-los também? (Bishop,
2009).

Eis uma inspiração mais poética, artística para caminhar…
Finalmente, uma terceira inspiração, filosófica, de um filósofo francês
que morreu no ano passado, Michel Serres, do seu livro O terceiro instruído. Eis o
seu texto:
Nenhuma aprendizagem evita a viagem. Sob a condução de um guia,
a educação puxa ao exterior. Parto: salgo. Sais do ventre da tua mãe,
do berço, da sombra trazida pela casa do pai e as paisagens juvenis.
Ao vento, à chuva: fora faltam os abrigos. Tuas ideias iniciais apenas
repetem palavras antigas. Jovem: velho papagaio. A viagem das
crianças; eis o sentido desnudo da palavra grega pedagogia.
Aprender lança a errância. (Serres, 1991).

Então, são três inspirações. E pedi-lhes, sugeri-lhes, convidei-lhes, aos e
às participantes, que cada um escolhesse pelo menos uma dessas três
inspirações e escrevesse ela a mão, com lápis ou caneta em algum papel e depois
saíssemos todos a caminhar cada uma com livretinho, papel, lápis ou caderno e
caneta e nos encontrássemos uma hora depois na sala remota. Com sua
máscara, boné, água… Pedi que caminhassem com calma, tranquilidade… não
precisariam caminhar o tempo inteiro, podia ser menos, não precisariam chegar
a nenhum lugar específico, não precisariam cobrir nenhum objetivo específico,
só caminhariam e estariam atentas e atentos ao caminho, caminhariam a
vontade, colocariam roupa para caminhar a vontade, não levariam celular…
nada que tirasse ou prendesse a sua atenção… que a atenção estaria no caminhar
e não em outra coisa… e se pudessem… e se no caminho encontrassem uma
pergunta, então escrevessem essa pergunta, além de todas as coisas que
quisessem escrever… escreveriam essa pergunta e nos encontraríamos na sala
mais ou menos uma hora depois e conversaríamos sobre a caminhada…
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a caminhada e a retomada
Cada quem foi caminhar no seu contexto e nos encontramos de novo na
sala zoom. Pedi que as pessoas colocassem no chat a pergunta que tinham
encontrado, caso tivessem encontrado alguma. Aos poucos as pessoas foram
retornando e comentando seus percursos. Algumas pessoas não voltaram,
perderam-se no caminhar – disseram-nos depois – e isso é uma mostra da
potência da atividade. E houve os que se somaram só nesta parte, sem mesmo
ter caminhado. E as pessoas foram colocando seus depoimentos oralmente.
Começou Catiane de Rondônia, na divisa entre Brasil e Bolívia, e disse:
E assim, foi uma experiência eu diria que maravilhosa e louca ao mesmo
tempo. Na verdade, eu não caminhei porque aqui está muito quente agora, né.
Já são quase dez horas aqui e o sol está muito quente, então eu só saí de casa,
caminhei uns duzentos metros e fui sentar debaixo de uma árvore, fui
experimentar o momento e foi louco! Eu diria: louco! Depois se eu ter a
oportunidade de compartilhar o que eu tentei fazer, né? Foi muito louco…
Tentei capturar coisas com meus cinco sentidos ao mesmo tempo. Eu sentei
no chão, né, anotei algumas coisas aqui. Tentei ver o que meus olhos
alcançavam e ao mesmo tempo ouvir aos pássaros, os grilos, as cigarras e ouvir
o som das formigas caminhando perto de mim, e subindo em mim também.
Tentei sentir o vento tocando na pele e o bumbum tocando no chão. Tentei
sentir o cheiro que o vento trazia em sua bagagem. Pude ouvir o som de uma
folha que desprendeu de uma árvore e tocou ao chão. Vi um pássaro preto
voando na imensidão. O sol estava quente e eu estava debaixo de uma árvore.
O vendo parecia que dançava – para lá e para cá – fazendo carinho na pele. O
céu bem azul, poucas nuvens. Ouvi barulho da cidade ao longe – ruídos apenas
– parecia que eu ouvia até meu pensamento. Na boca tinha um leve gosto
adocicado de um café que eu tinha tomado anteriormente. Eu acho que eu
experimentei a experiência de estar aqui e no agora… acho que foi essa a
experiência e a pergunta que encontrei foi: “quais pontos que podem nos levar
a filosofar?”.
Ana Corina Salas, de Venezuela, morando em Belo Horizonte,
comentou:
Eu acho que tenho sido atravessada um pouco pelo sentimento de
impotência nessa semana, e ao mesmo tempo estando em um colóquio muito
contente, mas em relação a realidade e principalmente pelo contexto político
que me atravessam, né, por ser de onde eu sou e por estar de onde eu estou…
Sou da Venezuela e estou no Brasil, Belo Horizonte. Aí… Eu me perguntei
justo quando saí da casa – andei só um quarteirão, porque tenho estado muito
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cansada, e sentei. Mas justo quando eu saí encontrei umas pessoas [que farão
uma] viagem, que estão preparando para uma viagem na porta da minha casa.
Estavam montando a mala, tudo, no carro. Aí me perguntei de que forma
podemos partir nestes momentos? De que formas viajar? Viajar até onde?
Poderia viajar e encontrar minha família? E depois me perguntei, um pouco em
diálogo com a companheira anterior, Catiane, [ela] é de um lugar que dava para
escutar bem os passarinhos e ver muitas coisas mesmo que estivesse na cidade.E me perguntei: se a vida quer viver? O que tanto dialogam os pássaros?
E depois foi a vez de Inez e Maria Luiza:
Inez: Primeiro trago o abraço da Cecilia Goulart da UFF para você. Bem,
eu me ritualizei, coloquei a camiseta do caminho da Santiago que tenho aqui
para sair. Eu estou em um lugar novo, faz doze dias, e eu desci e fui até a praia
e encontrei na esquina uma banca de flores. Eu via elas sempre vivas. E eu tive
que parar e pedir para guarda-las porque vou louca para colher essas flores. Aí
a pergunta que me veio, caminhando na praia, foi: o que se mantém sempre
vivo? E uma outra coisa que eu vi foram muitas pessoas caminhando com os
cães e me chamou muita atenção os cães iguais aos seus donos ou suas donas.
Fiquei pensando: o que faz os cães parecerem com os seus donos e suas donas?
Maria Luiza Oswald: Bom dia! Bom dia para todos! Gente, eu saí para
caminhar disposta a ver aquelas coisas bonitas que ela sugere que a gente veja.
Eu saí pela praia – tenho verdadeira paixão pelo mar embora o mar me
emudeça, isso eu resolveria no analista, não vou falar aqui sobre “por que o mar
me emudece?”… Eu continuei andando, andei dois quarteirões e quando eu
virei na [rua] Teixeira de Melo, ali perto da praça General Osório… É… porque
é o seguinte, a gente não anda no pensamento da gente, é uma coisa
impressionante, então eu vinha a caminhar e quando eu virei na rua Teixeira de
Melo e eu olhei para cima – engraçado isso, eu vou sempre por esse caminho,
mas eu nunca tinha reparada nisso – eu olhei entre duas árvores como se ela
tivesse emoldurando – eu olhei pra cima e eu vi o morro do Pavão-Pavozinho
e aquilo já me bateu – eu vi lá umas pessoas andando, longe! Pequeninhas!
Longe de mim… eu virei para rua Prudente de Morais que é onde eu moro. Eu
dei dez passos e eu vi gente, eu vi, um carro de polícia voltando com um homem
negro. Eu vi. Eu não queria ter visto, mas eu vi porque a gente não manda no
olhar da gente nem no pensamento. Eu fiquei triste e eu falei que não posso
deixar esse homem aqui. Ele é uma cara que estava assim como eu, sabe? Com
um boné… Aí eu cheguei. Eram dois policiais que estavam revistando ele. Eu
cheguei perto e eu perguntei: ele fez alguma coisa? Ele fez alguma coisa? Aí eles
disseram: a senhora vai andando! Vai andando! Gente, eu fui andar… eu fiquei
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muito chateada, sabe? E a pergunta que eu fiz foi: seria bom acreditar em Deus?
E é isso, eu não quero ter atrapalhado o dia de vocês, o passeio…
O comentário de Maria Luiza tocou várias pessoas pelo que percebi na
tela. Tentei manifestar que não tinha atrapalhado em nada, ao contrário, que
seu depoimento foi muito importante, bonito e forte para o que estávamos
tentando exercitar. Duvidei se nos detínhamos nesse depoimento ou
seguíamos. Pensei que se entrássemos nela talvez seria difícil sair e pensei em
privilegiar que outras pessoas pudessem dar seu depoimento e caso preferissem
iriam retornar ao depoimento de Maria Luiza. Afinal, se o grupo não retomava
o depoimento seria porque tinha sido suficiente bom escutá-la. E o testemunho
em si, a emoção de Maria Luiza, já tinha também um valor em si próprio.
Agradeci e dei a palavra a outras pessoas que estavam esperando. Seguem esses
depoimentos:
Donaji: Olá, bom dia! Saúdo a todos daqui do México, do Estado do
México. É… Eu não saí para caminhar, eu fiquei em casa meditando. Não saí
com o corpo, mas saí como a mente. Viajei com a mente. Fui através do vídeo
que mostraste com o poema: que eu posso mover todo o ser e pensar nas
lágrimas como se elas formassem rios e tudo do que deles se desdobra. Então
pensei na água e fui no rio pelas imagens que o vídeo mostrava… como
podemos ser água? Como podemos viajar? Olhar? E me lembrei de mim mesma
e de como a água me fazia feliz desde que era pequena e amava ir nadar e todo
dia ficava na água… E quando ia dormir a sensação da água no corpo, de ir e
vir, era de uma sensação deliciosa… E dormia com esse cansaço e muitas outras
coisas que vinham em minha mente. Então fiquei com a pergunta: por que
esquecer esses momentos? Por que não recordar o que nos faz felizes? E, bem,
vieram um montão de outras perguntas, mas essa parte que disse: por que
estamos tão relacionados entre o que foi e o que virá? E neste momento o que
me faz feliz, apesar de tudo o que estamos vivendo, por que não miramos no
agora para poder seguir? Obrigado.
Laura: Olá, bom dia! Bom dia daqui de Buenos Aires, Argentina. Bem, o
que aconteceu foi um pouco como a companheira anterior: não saí para
caminhar. Talvez por medo. Assim o que fiz foi algo que eu poderia fazer todos
os dias, porém não faço. Preparei um mate (chimarrão) e saí para minha varanda
da frente sob o sol, para tomar mate e… Bem, levei meu tecido e simplesmente
me pus a observar as pessoas que passavam, escutar os pássaros e na verdade
que fiquei pensando muito no caminhar. Pensando com Freire me pergunto se
caminhar é somente andar. Ou é transitar? Bem, pensei como hoje que estamos

284

ex-posições

vivendo este momento de estarmos em casa temos que seguir transitando para
seguir dizendo, não é?
Comentei algo que chamou minha atenção a partir dos depoimentos
anteriores. Algumas pessoas saíram a caminhar e algumas outras não saíram a
caminhar, preferiram ficar em casa. Até o momento tinham sido mais as que
ficaram ou pouco caminharam que as que tinham caminhado. Chamei a atenção
sobre a diferença que faz caminhar dentro de si, no pensamento ao invés de sair
para caminhar na rua, no exterior. E seguiram os depoimentos:
José Maria: Olá, como estão todos? Bem, eu caminhei um pouco
acompanhado de Serres e de Bishop. Foi para mim interessante porque estou
agora na casa da minha mãe, minha casa de infância, nestes últimos dias. Então
caminhar nos lugares onde eu caminhei quando era muito pequeno, nos parques
onde brincava, então por aí me vem um pouco de nostalgia, de infância, e minha
pergunta tem um pouco a ver com isto. Minha pergunta é: podem os lugares
ser vistos, habitados e desvencilhados das lentes da memória da infância? E, de
alguma maneira, disto veio um tempo infantil; um tempo presente. Porque, na
verdade, o tempo já se foi, e acabei de chegar em casa de novo… e do tempo
khrónos eu me esqueci.
Agradeci José Maria, que nos falava de Lima, Peru, porque seu
depoimento nos trouxe toda uma dimensão nova, temporal, porque parece que
caminhar, ao menos caminhar quando saímos do lugar, esse caminhar tem a ver
com um tempo infantil – parece que para caminhar, ou quando caminharmos,
habitamos um tempo de infância. Seguiu Jéssica Villiana:
Bom dia! Sou de Caruaru, Pernambuco! Moro aqui num bairro que tem
muito comércio, aí fui caminhar e percebendo o mundo continuar girando, né.
Então as pessoas entram nos comércios; vão trabalhar; voltam; algumas de
máscara, outras, sem máscara. Aí você percebe o medo, pois você não vê mais
ninguém conversar mais juntinho – são conversas espaçosas, né, ninguém mais
se junta. Aí eu fiquei pensando e minha questão seria: como nós vamos nos
reconstruir em meio a tantas perdas vivenciadas? A gente perdeu parentes, a
gente perdeu formas de viver e formas de pensar. Eu fico pensando como a
infância vai poder nos ajudar a reconstruir. E queria falar muito obrigada! Estou
muito feliz em ter participado.
A intervenção de Jéssica nos trouxe uma outra dimensão de como nos
reconstruirmos e perguntava também como a infância poderia nos ajudar;
pensei que também as perguntas têm um tempo ou nos levam a um tempo, e
também que algumas perguntas estão situadas num tempo. Seguiu Anelice
Ribetto.
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Anelice: Olá todos, vou falar em espanhol, em castelhano, isto é, em
cordobés. É, bem, eu escolhi algum amigo para sair para caminhar como disse
Walter, eu gosto de caminhar com outras pessoas e fui com o meu cachorro, o
carregando, porque ele é um bebezinho de dezoito anos e já não consegue mais
caminhar e sair sozinho… está meio confuso… enfim, pensei um pouco nisso,
pus ele na mochila e carreguei ele comigo para poder caminhar juntos com a
gente que está com mais dificuldade de andar. Como apoiar, digamos assim,
com cuidado nesse momento, né? E saí para caminhar, como diz Paulo Freire,
em andarilhagens. E as perguntas… eu fiz duas perguntas… Vivo perto da praia
e para mim foi muito difícil sair sem rumo, o primeiro que pensei foi: vou para
a praia e saí andando direto para a praia. Queria trazer isto: a dificuldade de
andar sem rumo. Minhas duas perguntas foram, uma foi: se os andarilhos… ou
se andarilhar está em uma espécie de extinção, o que nos resta inventar? Resta
como algo potente, não como algo que está nas últimas… E a segunda tem a
ver com o próprio funcionamento de como andei e como caminhei: para cima
há a exuberância das palmeiras e das orquídeas, para baixo há quem vive errante
a rua, muitas e muitos… e no meio?
Agradeci Anelice pelo testemunho. É muito importante reconhecer
como é difícil sair sem rumo predeterminado. E destaquei que eu tinha pedido
apenas três coisas aparentemente fáceis para sair a caminhar e duas delas deram
algum trabalho para alguns: sair sem rumo, sem destino fixo, e se livrar do que
não nos deixa sair. Destaquei que pareceu mais fácil sair com companhia, que
todos gostaram de sair em companhia. Depois foi a vez do Paulo Pinheiro,
Themis, Carmina Shapiro e Olga Grau.
Paulo: Olá, meu nome é Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. Não sou
estudante universitário, mas eu amo o NEFI e estou com essa turma e tem sido
muito bom e maravilhoso. Eu fui convidado pela minha esposa para fazer essa
caminhada. Me fez lembrar do tempo de menino, do tempo de criança… Eu
tenho sessenta e cinco anos de idade, né? E isto me fez voltar lá, mais de
cinquenta anos atrás, no tempo que havia mato; que havia campo; que havia
gado e corríamos muito. Brincávamos muito. O barulho era da Maria Fumaça,
não tinha muitos carros. Então isto me trouxe assim… uma alegria profunda
nessa caminhada. E a pergunta é: por que caminhar nos faz lembrar da infância?
Ok?
Themis: Olá, bom dia! Sou pernambucana, mas eu moro em Minas
Gerais, Montes Claros. E hoje saí para caminhar e eu disse: vou caminhar
dentro da minha própria casa, no meu jardim. E convidei a Elizabete para
conversar e andar comigo e a deixei falar primeiro para depois voltar do meu
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Jardim à vida. Muitas vezes já tinha ido lá; molhado aquelas plantas; mas não
tinha percebido certas situações, né, que eu queria ler agora… Fiz algumas
anotações e respondi a Elizabete dessa forma: nascer, morrer. Alguns seres
nascem, crescem e morrem. Outros só nascem e morrem. E a vida seria nascer,
crescer e morrer? A vida não seria o tempo que está entre o início e fim? Entre
o nascer e morrer. Mas quantas vezes vivemos mortos? Como zumbis! Sem as
peraltices da infância, sem a curiosidade da descoberta, sem observar as
modificações que surgem; sem perceber a novidade. Seria uma nova-idade? Ou
estaríamos esquecendo a palavra “vida” que estar no meio da palavra
“novidade” e daquilo que não temos mais intimidade, não conhecemos, porque
estamos arraigados ao que já conhecemos; ao que nos traz conforto. A vida
seria então nos tirar da zona de conforto? Para enfrentarmos novos lugares,
novos pensamentos, criar novidades? Nova… Idades. Vida não seria nascer?
Madurecer? Para então morrermos com o dever cumprido. Ou seria o devir
cumprido? Então foram essas as anotações que conversei com a Elezabete ali
no meu Jardim.
Carmina: Olá daqui de Rosário, Argentina. É… Vou ver o que anotei.
Saio da casa, caminho, viro a esquina e me aproximo de uma zona do bairro
que não frequento. Escrevo isto enquanto as lentes me incomodam com o sol
que bate na borda. Tiro as lentes. Creio que somente uma vez passei por aqui
de carro, costumava haver um banco aqui. Bairro pobre e vendiam drogas para
carros caríssimos que entravam e saiam do bairro. E tem o vento de primavera,
sinto falta dessa brisa, não posso sentir seu cheiro com a máscara posta.
Chamaram a minha atenção umas pisadas, pesadas e rápidas, muito perto de
mim. Fiquei pálida enquanto meu corpo me entregava uma dose de adrenalina
e virava para ver o que era, mesmo sem foco pelas lentes. Era um jovem
caminhando. Vejo a frente: bairros destruídos e toda classe de horrorosas
mesquinharias nos preparou para essas reações. O terceiro excluído; o terceiro
instruído. É a instrução, Educação é o oposto a exclusão? É a instrução ou a
Educação é o fim que rompe com a dicotomia de ser ou não ser alguma coisa?
Gosto dessa pergunta. Vou tentar continuar caminhando.
Olga: Foi realmente uma caminhada maravilhosa! Fui caminhar e passei
a me dar conta que o gramado da calçada, dos jardins e das casas estavam muito
grandes, né… Depois vi um matagal, sabe? E me perguntei como cortar todos
os emaranhados sem o outro. Os jardineiros estavam sentados, certo? Mas me
pus a pensar, acompanhada de Paulo Freire e das manifestações – porque
estamos em um momento que em breve terá um plebiscito aqui no Chile, havia
algumas tentativas de manifestações, mas com muitas infelicidades, pois um
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carabineiro atirou no jovem numa ponte do Rio Mapocho e ficou gravíssimo…
Um jovem de 22 anos e um carabineiro de 22 anos, que recebeu a formação para
responder à balburdia nas ruas, assim eles disseram [ao carabineiro]. Bem, tudo
isso está nos afetando muito… E pensei, primeiro, que o [mato dos] jardins e
as ruas estão emaranhados porque não há quem corte o mato, mas pensei
também nos cortes. Como cortar e com quem? Porque muitos não querem ser
companhia para cortar, sabe? E às vezes o que é cortado, volta a crescer. Então,
pensei no que acontece depois de cortar o emaranhado, eu acho que estamos
cortando emaranhados, mas em meio a muitos perigos e com muita dificuldade.
E me faço a pergunta: e depois? Pois já fizemos tantas manifestações, temos
marchado, por décadas estamos marchando! Então o que está acontecendo que
não estamos conseguindo desemaranhar? Esta foi minha reflexão.
Agradeci cada uma das intervenções. Carmina e Olga nos fizeram
lembrar que as perguntas, também as caminhadas, tem um espaço; um tempo;
um contexto; algo que nos leva – como no caso de Olga – para uma reflexão
sobre um presente a partir do passado mais recente. E, como ela disse, parece
que não é somente cortar, parece que devemos pensar um pouquinho melhor
no que cortar; como cortar aquilo que não queremos que volte a nascer; que
coisas não cortar ou como cortar para dar lugar a que outras coisas nasçam ali
onde cortamos… E continuou Ivonne Ponce e depois Sueny:
Ivonne: Olá, somente vou ler, bem rapidinho, um texto meu que saiu
dessa caminhada: comecei a caminhar, estava no terraço que subi com duas
escadas juntas; subi com o sol que batia forte na minha bochecha direita.
Encontrei montanha nevada encoberta por uma neve intensa e uma faixa de
neblina que me impedia de ver a totalidade da imagem. Bishop perguntou: por
que insistimos em sonhar nossos sonhos e vivê-los também? Eu me pergunto:
quem sonha? E: é mais importante a montanha ou a neblina?
Sueny: A caminhada me tocou bastante. Fiquei imaginando, quando o
professor propôs a caminhada: mas vou caminhar só aqui por perto? Lugares
que eu já vejo todos os dias? E foi incrível, porque nunca caminhei com Paulo
Freire e hoje consegui… Escolhi essa companhia: caminhei com Paulo Freire!
E parece que eu ficava ouvindo seu carinho: ele falando brando como ele falava
sobre as possíveis marchas e foi o que veio à minha mente. Lembrei que aqui,
ontem, foi aniversário de uma instituição que a mais de quarenta anos cuida de
crianças com limitações, crianças especiais. Luta agora para que as crianças
permaneçam também nas escolas regulares, porque eles mostraram os
resultados depois que essas crianças eram separadas – estudavam separadas de
toda a sociedade – e depois que essas crianças começaram a participar em outras
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escolas, junto com as outras crianças, o meio social mudou bastante, entende?
Teve uma aceitação melhor, uma inclusão melhor. Essas crianças sentem muita
falta das escolas. Elas enviam vídeos para a gente dizendo o quanto sentem falta
dos amigos que pegavam e levavam na cadeira de rodas, para o intervalo,
conversa… Então são as marchas permanentes. Quando Maria Luiza falou do
negro que estava sendo abordado, eu já tinha elaborado a pergunta e já tinha
pensado nessas marchas: por que as marchas da minoria têm que ser
constantes? Porque nós lutamos tanto e conseguimos, por exemplo, que a
mulher consiga determinada coisa; que a mulher negra tenha mais espaço; que
o homossexual tenha mais espaço… E a gente pensa “Ah, está tudo normal!
Nossa sociedade está bem melhor. A gente vai conviver bem!”, e de repente a
gente precisa continuar com essas marchas. Como uma educação filosófica
pode provocar o pensar sobre as marchas? E é possível com a nossa educação
filosófica a gente provocar que as marchas continuem? Essas foram as minhas
inquietações. Quero agradecer por estar com vocês nessa manhã e ao professor
Kohan, que propôs a caminhada com Paulo Freire. Fiquei muito encantada em
pensar sobre as outras marchas e as marchas que precisamos pensar nas nossas
escolas.
Agradeci. Tínhamos ouvido depoimentos de diversos locais, de Peru,
México, diversas partes do Brasil como Rondônia, Pernambuco e Minas;
Argentina, Chile… Poderíamos ter continuado escutando depoimentos, mas
senti que poderíamos fazer algo diferente. Tínhamos caminhado também pelo
pensamento, pelos sentidos e afetos, pelas perguntas daqueles que relatavam
sua caminhada. Perguntei: será que podemos caminhar juntos de alguma outra
maneira? Então convidei os participantes da sala a caminhar entre a pergunta
que tinham encontrado lá fora e alguma pergunta que encontraram dentro da
sala. Ou seja, pedi que ensaiassem uma caminhada entre perguntas, entre a que
tinham encontrado na caminhada própria e a que escutaram de outra
caminhada. Dei um tempinho e Mauricio Langón de Uruguai pediu a palavra.
Mauricio: Ah, bem, liguei o microfone acidentalmente porque tossi, mas
aproveito a oportunidade. Sim, me perguntei muitas coisas no caminho que
estava com Sergio. Uma era: se realmente saímos? E vinculo com a questão se
é muito diferente passear no jardim de sua casa do que sair a caminhar?
[Caminhar é uma] coisa, para mim, muito comum porque caminho muitos
quilômetros todos os dias, mesmo assim era difícil ir para qualquer lado porque
havia um destino claro: voltar. Me pareceu inútil ir para onde vou ir se a
determinada hora teria que estar em tal lugar. Eu fiquei pesando se saímos do
útero de nossa linguagem; ou se seguimos sendo papagaios e pensando
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conceitos e palavras para definir o que fazermos quando realmente o que
importa é vivermos; e não tenho outro recurso que ficar a linguagem, então
discutir se é caminhar; se é errância; ou se, pelo contrário, se trata de vagar e
devagar; de ir devagar e ir pensando, mas me distraindo pela música interior que
me faz marchar… Ou concentrando-me no interior de mim… saio realmente?
Encontro o outro? Ou o vejo como paisagem?
Agradeci o amigo Maurício por sempre nos provocar a pensar e
perguntei se mesmo que tivéssemos que voltar a uma determina hora não
poderíamos sair sem destino. Mauricio contou também de um outro tipo de
caminhada: a realizada numa pista de atletismo com um grupo de quarenta a
cinquenta pessoas com transplante de coração. E seguiu Paula Vieira, das Ilhas
Açores:
Paula: Olá a todos e a todas! Eu fiquei a pensar na pergunta da Olga que
falou das marchas: porque é preciso sempre continuar a marchar, e se corta e
volta a crescer. Eu caminhei a partir de um erro, de um equívoco eu acho,
porque quando… A Elisabeth falava de cantaria e o Walter traduziu para
espanhol e falou de cantoria e eu percebi, eu pensei, qual será a relação da pedra
que é tão pesada, tão fixa, e o canto que é tão inflável, tão leve. Então eu fui à
procura de cantaria, há muitas cantarias aqui ao lado, ao redor do sítio onde
vivo, e eu fui à procura do que que estava na cantaria, na pedra, e nessa viagem
encontrei um homem que alimenta os gatos todos os dias – os gatos selvagens
– e que trazia na camisa “sou rebelde por uma causa” e fiquei a pensar “é preciso
uma causa para viajar? Para ser rebelde? Ou é preciso saber porquê? Ou tudo
isso é um equívoco, um erro?” Foi a partir de um equívoco de tradução que fui
à procura disso… E quando Olga fala sobre a Natureza que cresce, que é
preciso podar, e também se luta tanto e está sempre a crescer coisas que é
preciso continuar a lutar. Eu fiquei a pensar se alguém é rebelde porque tem
uma causa ou se é rebelde e vai à procura da causa. Foi isso que ei fiquei a
pensar, obrigada.
Agradeci a Paula e comentei como neste caso um erro de tradução pode
ter provocado uma outra errância; um equívoco meu ao traduzir pode ter
provocado uma viagem no pensamento. E dei a palavra a Mirta Ricota, César
Almaraz, Daniel Gaivota.
Mirta: Sim, estou em Roldán, Argentina! Bem, saí do meu lugar
fisicamente. Saí para caminhar e me perguntei pelas coisas que perdíamos
quando não saímos de nosso próprio lugar de oferecer as crianças. Mas
escutando a cada… A todos os meus companheiros, nesse momento me
pergunto de quantas formas eu saí e eu me perdi; quantas outras formas havia
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que permitiam outros desdobramentos e outros sentidos que eu não
experimentei porque escolhi um… Então, bem, escolhi um desdobramento, um
modo de sair, criei algumas perguntas e agora me pergunto por que não escolhi
outra forma de sair? Que apareciam aqui nesta conversa.
César: Bem, muito obrigado! Saúdo a todos aqui da Catamarca, norte da
Argentina. É um prazer enorme está compartilhando este colóquio e esta linda
atividade que nos convida o Walter. Bem, irei contar, assim brevemente,
primeiro a pergunta que, talvez, tem a ver com uma questão atravessada pelo
pensamento de Freire: qual é a potência política-educativa de estar caminhando?
De pensar em movimento? Mas agora, com o que nos dizia Walter, a partir do
que já escutamos e do que compartilharam os companheiros e companheiras,
que relações com o mundo, com minha própria vida, afirmo nesse caminhar?
E nesse não saber, nesse lugar outro, que estamos quando caminhamos. Nesse
olhar de outra maneira, nesse tempo sem tempo – perdido na pergunta –, e
retornado ao solo, o solo de um pensar – já estando de outra maneira ao voltar.
Então a segunda pergunta é: quanto estamos dispostos a caminhar?; e, no
caminhar, a nos deixar afetar e agir para alterar, talvez, a relação que
estabelecemos com o saber o com os outros? Essas eram as questões. Obrigado!
Daniel: Oi, gente! É… Eu vou caminhar um pouco nas perguntas da
Paula, que caminhou nas perguntas da Olga. Porque me atravessou um pouco
– na minha caminhada aconteceram muitas coisas que não dá tempo de contar,
mas tudo bem. Fui caminhar em um bosque que fica aqui, ao lado de minha
casa, e tem muitos caminhos nesse bosque já trilhado, muitas trilhas; tem uns
sinais dizendo “Ah, por aqui” e em algum momento eu disse que eu ia
desobedecer e falei assim “Ah, acho que caminhar sem destino tem a ver com
a rebeldia, com desobedecer”. E aí saí do caminho e falei “cara, eu vou sair da
trilha e vou entrar em um caminho que não existe, assim” e foi interessante para
mim e aconteceram muitas coisas. Mas queria falar sobre uma outra coisa que
me aconteceu: em algum momento precisava voltar e aí continuei
desobedecendo e chegava no mesmo lugar muitas vezes e aí tive uma coisa na
minha cabeça… pensei “preciso voltar, então o que vou fazer? Vou fazer o
caminho de volta. Vou fazer exatamente o mesmo caminho”. Aí quando fui
voltar tinha outros caminhos assim que pensei “pô, talvez por ali eu chegue
também”, mas pensei: “não, vou seguir essa proposta de obedecer ao meu
caminho de volta” e foi muito interessante. Porque aí também pude ver o
mesmo caminho que eu já tinha feito em uma outra perspectiva, aí consegui ver
coisas novas, pensar coisas novas… Aí perguntaria isso assim: se é possível
caminhar sem destino através de uma obediência? Não ao destino, mas uma
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obediência ao caminho. Não uma rebeldia, mas uma obediência ao caminho,
assim, se é possível caminhar sem destino obedecendo ao caminho. Fiquei
pensando nisso…
Agradeci os três e mencionei que a pergunta de Daniel me fez pensar
uma outra pergunta, muito próxima da pergunta dele… talvez a mesma
pergunta: se somos mais ou menos livres quando o caminho nos leva ou quando
somos nós que pretendemos levar o caminho. E passei a palavra para Maria
Luiza.
Maria Luiza: Eu caminhei com a questão que o José Maria trouxe. Ele
me fez lembrar de alguma coisa que foi você que me ensinou Walter: que em
tudo existe uma infância! Nunca mais esqueci isso. E… para não sair daqui
tão… chateada em ter trazido esse depoimento triste para vocês, pensei o
seguinte: que seria mesmo bom que a gente pudesse acreditar que em tudo
existe uma infância, né? E que acreditar nisto pode nos levar a indagar: se para
tudo existe uma infância, se seria possível pensar em outro encontro – para
aquele polícia e para aquele moço negro – porque a infância deles teria sido
outra. Muito obrigado por você ter me ensinado que para tudo tem uma
infância.
Agradeci a Maria Luiza, e disse para ela que não sabia que eu tinha lhe
ensinado isto porque não me lembrava que tudo tinha uma infância. E que
agora ela estava me ensinando algo que eu tinha esquecido de ter-lhe ensinado,
que tudo tem uma infância e é bonito pensar assim. Porque de fato se tudo tem
uma infância, então tudo pode ser de outra maneira… Mas, então, perguntei: o
que seria a infância? O que tudo tem quando tem uma infância? E Maria Luiza
disse “utopia e esperança”… Já restava pouco tempo e passei a palavra para
Katty.
Katty: Olá a todos e todas! Falo de Lima, Peru! Bem, para ser rapidinha,
quando saí para caminhar, totalmente sem rumo, fiquei espantada para onde
fui. Eu disse “não penses!”, porque na verdade a vida é tão rápida que sempre
vamos direto ao ponto! E acabei indo para um lugar que normalmente passo de
carro e agora estava caminhando e observando com muita atenção – te agradeço
por esta experiência – e me veio uma pergunta, no meio de tantas outras: como
seria uma vida sem pressa? Porque todos caminhávamos de lá para cá, tudo
muito rápido, né. Aí quando escutei os companheiros, escutei os pássaros e o
mar e minha pergunta mudou: será que perdemos tempo com tanta pressa?
Minha pergunta mudou completamente.
Agradeci Katty e suas considerações sobre o tempo e a pressa me
levaram a recuperar algo do sentido do X CIFE. Porque o que fizemos no X
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CIFE foi perder tempo. Em algum sentido todo o colóquio foi pensado e
praticado para propiciar tempo livre. De modo que caminhar pode ser uma
forma de fazer escola ou, dito de outro modo, fazer escola pode-se fazer
andando, caminhando. Estamos acostumados a pensar que as escolas estão ali,
prédios fixos, e talvez para fazer escola precisemos nos colocar em movimento
e, sobretudo, experimentar algo de tempo livre – um tempo liberado de outras
exigências externas à própria experiência do tempo.
Agradeci aos participantes a dedicação, o compromisso, a parceira, a
forma de aceitar o convite a caminhar e perguntar. A caminhada fez parte do
colóquio e o colóquio também é uma caminhada que fazemos desde algum
tempo no NEFI. Dessa vez, foi muito difícil por várias razões, porque para
muitos de nós não se pode fazer escola sem corpo, e então duvidamos se valia
a pena organizar um colóquio virtual. E decidimos fazer de conta que era
possível para experimentar e esperar o que poderia acontecer; pensarmos se de
fato o que estávamos fazendo foi um encontro depois e não antes de fazê-lo; e
a sensação que eu tive depois da caminhada, dos grupos de estudo, das
conversas e oficinas, é que estávamos nos encontrando… de outra maneira e
em outras condições, mas também propiciando encontros como os relatados
pela Maria Luiza e pela Olga e tantos outros… que precisamos enfrentar.
Tínhamos encontrado ou feito escola? Não sabemos, mas sabemos que
andando talvez seja uma boa maneira de buscar fazê-la, saindo do lugar com
outras e outros, pensando em movimento. Porque, de algum modo, precisamos
seguir caminhando na pandemia e, como disse Maria Luiza, talvez em todo
lugar exista também uma infância, uma utopia, uma esperança, um início, uma
pergunta, uma filosofia, uma experiência mais livre de brincar, amar e criar.
Então agradeci a todas e todos pela caminhada e convidei as pessoas que tinham
participado da caminhada a nos enviar seus testemunhos da sua caminhada e
de suas perguntas. Muitos, muitas enviaram seu testemunho que incluo a seguir.
São vozes que mostram a potência do caminhar. Termino com essas
testemunhas que são formas também de caminhar na escrita e na oralidade,
tentativas de sairmos do lugar em que estamos. Como a caminhada filosófica
no Colóquio. Caminhadas que propiciam caminhadas e, com elas, caminhos
para, quem sabe, outros mundos.

malena bertoldi luzarraga
"O que pode ser uma caminhada filosófica como marcha e
resistência…?"
Acompañada por Bishop, Serres y Freire…
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¿Qué infantilidad me impelió a salir…? La resistencia de un pensar
infantil tiene la fe de posibilidad que les adultes parecimos perder… ¡PUDE
SALIR!!! MI NIÑA ME EMPUJÓ!!! El aire también es camino… ¿acaso no es
por el aire que andan los pájaros y las ideas? ¿Las palabras y los sueños…? Mi
balcón es el mundo… salí al mundo… Seguí caminando y llegué al lugar donde
habitan los afectos… muchos de elles aún sueñan sus sueños nocturnos. ¿Acaso
no es resistencia soñar de día…? Continué mi camino hacia donde el mundo
me nutre. Alimentos y agua… calor y frío… dulce y salado… sabor y olfato…
texturas y colores… Unos pasos más y me encuentro con mis zapatos… están
preparados al lado de mi puerta. ¿Será un mensaje…? ¿Es acaso un
amotinamiento…? Se oye el agua correr… el agua… mi agua… ¿cuánto hay de
retorno en esos sonidos…? ¿Qué nos llama entrañablemente a zambullirnos y
jugar en ella…? Agua salada y dulce… el juego y la vida… Creo haber vuelto al
punto de partida pero ya nada es igual… alguien saluda… Cronos ha provocado
una pelea entre kairós y aión… aión está mal herido pero lo toma en sus brazos
y sopla vida en él… ha conseguido salir a caminar. No existe el tarde para quien
es impelido al juego…. He errado… ¿habré aprendido…? He marchado…
¿habré resistido?"

maria do carmo
Minha caminhada com Freire, Bishop e Serres!
Minha caminhada filosófica foi por um caminho que conheço bem: a rua
onde moro e fui indo em direção para onde sempre vou: até a estátua de
Iemanjá. Convidei Paulo Freire para me acompanhar e ele foi chegando à
medida que eu percorria meus percursos. Primeiro foi numa carroça, comum
aqui e imaginei uma marcha de carroceiros! Da terra vermelha que abriga uma
cidade pequena, religiosa, racista quando eu estava lá, fui caminhando por
minhas escolhas. Ah! Tinha saído com o boné do MST e com água, sem
telefone, com caneta e papel. E fui percorrendo as minhas salas de aula da
educação básica, do EM também, escolas religiosas, que determinou minha
escolha profissional. E de lá, da indústria fui para a escola e depois para a
Universidade em que retornei a um mundo meritocrático. O pensamento não
é linear, nem as trajetórias. Os encontros, os amores me levaram para a
educação que eu não entendi de início e fui caminhando e fui encontrando mais
Paulo Freire na educação básica. A primeira entrada foram os conteúdos, os
conceitos para depois ir para os estudantes e para a formação de professores. E
fui andando e me dando conta que também chegaram Bishop e Serres, pois
Bishop fala dos rios que elevam ao mar e eu estava indo ao mar. E minha
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caminhada encontrou a viagem de aprender com Serres. Então estávamos
caminhando em quatro para analisar meus percursos em direção a educação
pública. Então cheguei a ver o mar, cheguei a Iemanjá e pedi para que cuide dos
meus, mas o fundo ao mar me mostrou que as torres de minha igreja natal já
estão dissolvidas no mar e da terra dura vermelha agora tenho a areia. Minha
pergunta foi a mesma: que repolhos me desfiz em direção a Freire? Que
repolhos me desfiz em relação à estética? Que caminhos percorri ao me
aproximar da docência e da formação de professores? Que caminhos percorri
e que repolhos abandonei para encontrar o Outro? Quanto me falta para
encontrar o Outro ainda mais? E aí lembrei da minha ideia dos Invisíveis! É
uma história longa, mas gostaria de fazer uma marcha dos invisíveis. Da pintura
das casas feias que não tinham porque ser pintadas, casas antigas, lindas, mas
dos que em algum momento são muito visíveis. E chegou o verão e à praia e
cheguei aos invisíveis. Então esta minha caminhada acho que me mostra mais
do que antes. Fazer os invisíveis visíveis aos visíveis! Acho que esta é a minha
errância, a minha consequência desta caminhada. Assim volto a minha pergunta
de que repolhos me desfiz? Poucos ainda. De que repolhos posso me desfazer
ainda mais?
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marcelo guimarães
Se o chão da escola é um caminho de pedras, no meio do caminho tinha
uma pedra ou no meio da pedra haverá um caminho?

ivan rubens
Caminhada com Michel Serres
Soube agora da morte de Michel Serres em 2019. Polegarzinho se foi e
eu nem soube. Durante minha caminhada com ele, vi muitas coisas, pensei e
poderia escrever. Mas escolhi um encontro para partilhar com vocês. Falo de
Rio Claro onde caminhei no bairro do campus da Unesp. Passando pelo Bosque
do Paiquerê, parei para ler a placa de inauguração, em que li o seguinte:
Yi Marã-yê – a terra sem males.
A visão do paraíso dos Guarani que habitavam essas terras. Enterravam
seus mortos em Igaçabas (uma espécie de mortuário) nas margens do Ribeirão
Claro.
A terra da felicidade. Onde viveriam eternamente com seus ancestrais em
festa e com comida em abundância.
Aqui encontrei algo novo. Uma novidade se fez em mim: Serres e os
Guarani, passando por Paulo Freire e Bishop a partir do convite do Kohan.
E a pergunta nasceu: Uma partida é nascimento?
E a trilha sonora que apareceu foi Milton Nascimento.
Encontros e despedidas, os lançamentos, as caçadas de Caçador de Mim.
A hora do encontro é também despedida
A plataforma da estação é a vida deste meu lugar
Para quem quer se lançar, invento o mar
Longe se vai sonhando de mais
Mas longe se chega sim
Vou encontrar longe do meu lugar
Eu caçador de mim
Vou descobrir o que me faz sentir
Eu caçador de mim
Suzana Feldens Schwertner
O que nos impede de caminhar sonhando?
Como sair de casa flertando com despropósitos?

jonathan fernando
Será que os lugares por onde passamos guardam nossas memórias ou nós
que guardamos nossas memórias nos lugares, na tentativa de não as perder?
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themis farias
Nascer, morrer… Alguns seres nascem, crescem e morrem. Outros só
nascem e morrem. E a vida seria nascer? Nascer e morrer. A vida não seria o
tempo que está entre o início e o fim? Entre o nascer e o morrer? Mas quantas
vezes vivemos mortos como zumbis, sem as peraltices da infância, sem a
curiosidade da descoberta, sem observar as modificações que surgem, sem
perceber a novidade. Novidade… seria uma nova idade? Ou estaríamos
esquecendo da palavra vida que está no meio, no meio da palavra novidade,
daquilo que não temos intimidade e que não conhecemos porque estamos
arraigados ao que já conhecemos, ao que nos traz conforto.
A vida seria então nos tirar da zona de conforto para enfrentarmos novos
lugares, novos pensamentos, criar novidades, nova idades?
Vida não seria nascer, amadurecer para então morrermos com o dever
cumprido, ou o DEVIR cumprido?

romina magallanes
Caminar
¿Salgo del terreno donde está la casa? Hace meses que no camino afuera
de este terreno. Salgo.
Camino. Por primera vez. ¿Voy a la vía que está enfrente?
Me late el corazón tremendamente. ¡¿Por salir a caminar?! Llevo la mano
al pecho. No es pánico. Me late el corazón con la fuerza para… para nada.
Quizás así late el caminar. Caminar latiendo. Camino como latir.
Doy solo pasos. Camina el corazón. El corazón en la mano. Me ve un
vecino, me saluda desde lejos. “Desde lejos”, se queda grabada esa frase.
Respondo levantando la mano. Doy la vuelta en mis pocos pasos. ¿Di 30, 40
pasos?
Se tranquiliza el corazón. Me iría corriendo a Río, a los saltos, a ver a mis
amigos de infancia: capivaras. Cierro los ojos. Veo la praia. Veo la UERJ.
Recuerdo. Camino y vuelvo como si nunca hubiese estado y estoy ¡Vivo acá!
Me siento en el pasto del jardín. Lloro y me río como loca. Recuerdo mi flequillo
infantil. El viento y sonrisas. Hago la plancha en el pasto como en el mar, en
Ilha Grande.
¿Vivir es caminar creyendo en rumbos? ¿Con rumbos no late el corazón?
¿Caminar recuerda? ¿Caminar inventa? ¿Cuántos pasos es caminar?
Escuchando a Paula, a Olga, a Carmi, a Daniel, a un chico cuyo nombre
no recuerdo, camino con sus preguntas, adentro de mi casa, en una silla, frente
a la pantalla (late el corazón):
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¿Caminar en infinitivo corre infantil? ¿Los caminos que creemos seguir
nos siguen? ¿Cuándo caminar es marcha (polis, con otros), resistencia, reexistencia o cárcel o muerte? ¿Se puede salir? ¿Cómo puede tanto tanto tanto
caminar?
Perder el tiempo. Tiempo libre. Latir. La infancia en dar primeros pasos.
En jugar a seguir las huellas que vemos en los caminos, en borrarlas, en hacer
huellas, en no hacer huellas, tratando de vencer a la Ley de gravedad, en
conversar con ellas, en las preguntas de otros. En caminar donde nunca
estuvimos habiendo estado: nuestras infancias.
Mi corazón espera las estrellas de la noche, la celebración vital que invitó
Walter: el final inicial del coloquio. Más pasos.

patricia roitman
Me acompañó Bishop : “…por qué insistimos en soñar nuestros sueños
y en vivirlos también..”
Caminaba y anotaba. Modifiqué pequeñas cosas en esta transcripción que
comparto. No quise cambiar el instante.
Allí donde cayó una barda, comencé a explorar.
Un tlacuache a lo lejos, yo atravesando ese muro caído
Asombro
Humedad
Pájaros
A lo lejos el sonido de los coches
Árboles
Del otro lado de la barda, hay otro mundo
Camino
Cruzo un puente de madera que recubre la maleza
Juegos abandonados
Árboles de pie
Piedras en su lugar
Camino/escribo/siento
Escucho esos otros pájaros
Sola, pero acompañada de columpios que no se usan, pero esperan
Me adentro ¿acaso puedo entrar allí? ¿Dónde?
La enredadera toma un enrejado, se trepa en él, persiste
Encuentro un lugar en donde también hay nidos
Me conmueve, estoy con ellos aunque no sepan mi nombre
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El sol tenue, como los olores
Telarañas, persisten como las enredaderas
Y por momentos, estoy en vario lugares que ya he conocido, quizás
Pirules, troncos secos, plantas que no conozco porque no sé nombrarles
Casas que levantan muros y electrifican, separan
Perros que ladran
Camino lento porque escribo sin saber si hago ambas cosas
Veo un gato a lo lejos, tan grande su tamaño, que decido irme, no quiero
invadir su espacio y me da miedo.
Salgo de ese lugar
Comencé a ver las baldosas, colores diversos de bugambilias
Mis pasos lentos como nunca
He pisado, aparentemente, el mismo camino, pero no son los mismos
pasos ni el mismo camino
Aunque ahora hay una aspiradora que hace ruido, algo pasa en mí que es
inmutable el silencio que me habita-persisto como la enredadera en seguir
viviendo, en soñar en colectivo entre las pausas.
Texturas
Sombras sobre la pared
El sol juega con este ritmo/conmueve
¿Al final qué decanta en el propio, incierto, destino?
Abriga mi nariz un tenue frío.
Tenue-persiste-pasos-enredadera-querer-desear el paso-suave-sin prisa
No comprendo el muro de los días
¿Acaso soñé estando allí?

alice pessanha
Sentei para descansar. Não sei que horas são, suspeito ter andado cerca
de 20 minutos. Acaba de passar por mim um passarinho que não sei o nome.
No caminho não tinham bancos para sentar, por sorte achei essa pracinha perto
dos correios, não a conhecia, tampouco conhecia os correios. Por sinal, tenho
que enviar uma carta para uma amiga. Amiga de colóquio, de Ilha Grande,
amiga de infância compartilhada nas andarilhagens da vida. O correio está
cheio, a pracinha vazia, eu sentada, algumas pessoas trabalhando em seu jardim.
Queria conversar com elas, mas a covid me impede, tenho evitado conversar
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com as pessoas na rua, um hábito difícil de se perder. O que o vírus mudou em
nós? Me pergunto agora. Deixei minha água em casa, acho que é hora de voltar.

daniele fontam
Caminhei com Elizabeth Bishop. Minha pergunta é:
O desejo de sair do lugar significa que sempre estamos insatisfeitos, que
somos intolerantes e exigentes?

magda costa carvalho
Caminhada filosófica com Elizabeth Bishop
“que infantilidade nos impele, enquanto nos resta um sopro de vida, a partir decididos
a ver o sol nascendo do outro lado?”
No centro da cidade: o parque. Um parque com a quietude de um tempo
que passa, mas que não se mede. O parque passa. Apenas. Escoa-se. O parque
é um tempo que não se conta em números. É um tempo que, ele próprio, conta.
Conta histórias sem sequência.
O parque é circundado por estradas barulhentas. Estradas atarefadas
com seus carros apressados. Carros apressados com suas pessoas ansiosas
dentro. Pessoas que medem e que contam o tempo. Contam o tempo com
números. Dentro dos carros o tempo é contado, ele não conta. É contado com
números em vez de contar histórias em letras. São carros com pessoas que não
entram no tempo do parque.
E o parque aquieta-se. Resiste num marulhar de árvores com folhas e
flores e ventos que as despenteiam. O parque vê ao longe o mar e continua
aqui, sem se afetar pelos carros apressados ou por suas pessoas ansiosas. O
parque espera. Em latência. Espera e passa. Nas suas lagartixas ao sol. Nas
amoras que acabam de amadurecer. Na erva já cortada. Nas aranhas pretas e
amarelas do final do verão. O parque é uma latência do tempo.
Que infantilidades nos atraem e retêm no parque, apesar do rugido
acelerado dos carros em volta? Quão infantil é preciso estar para se permanecer
assim como o parque? Quanto de criança é preciso para trocar um tempo que
se conta em números por um tempo que conta histórias com letras e sem
sequência? E que meninices nos ajudam a permanecer num parque (no meio da
cidade) entre estradas ruidosas e pessoas apressadas?
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luciene dos santos
Hoje faz uma linda manhã; faço o meu chimarrão e venho escrever: agora
escrevo com o corpo, um novo corpo pós-colóquio.
As manhãs foram especiais e potentes, recheadas de alegria e
conhecimento, fazendo-me outra: outra no mesmo corpo, um corpo mais
potente; onde cada momento foi especial, experiências únicas que levarei para
os espaços que habito e habitarei.
Confesso que a caminhada filosófica foi muito emocionante, pois
caminhei por mim mesma acompanhada de Walter, meu velho conhecido dos
tempos de Mestrado… Conhecê-lo pessoalmente foi muito especial
(digitalmente falando). Assim, provocada por seus questionamentos, escrevi:
“Desejo sair do lugar para um espaço mais poético, mais humano e mais
livre para exercitar a criatividade em mim, em meus alunos, transformando-nos.
Que corpos seremos depois dessa transformação? Sujeitos mais sensíveis, ativos
e críticos? Onde é o meu lugar?”
Depois deste exercício do pensamento, vou para um novo lugar, com
novas sensações e questionamentos. Agradeço e espero uma nova
oportunidade de compartilhar conhecimentos e saberes. Assim, estou à
disposição para compor e partilhar de novas experiências.

giovania alves costa
Walter convida. Escolho Serres. Máscara, álcool e caderninho. Vou para
a rua. “Atenção para não guiar, deixa o caminho surgir”. Como será isso? Dois
elevadores, dois portões. Direita ou esquerda? Essa foi fácil! Esquerda.
Risos…Vixe. Será que já estou conduzindo? Relaxa… brinca, sempre à
esquerda. Um homem caminha a minha frente com camiseta vermelha. Me
deixo guiar pelos vermelhos… lanço os olhos e vou descobrindo vermelhos,
coloco a atenção só na cor. A recorto para me livrar do pensar. Sigo seguindo
vermelhos. Viro, subo e me pego já em um lugar fora dos caminhos habituais.
O olhar se liberta do vermelho e começa a parar em grandes arquiteturas
antigas. Solidez em algumas. Abandono em outras. As ruas antigas me trazem
a velhice ou essa velhice que anda querendo ser pensada se projeta na rua?
E quando o tempo que há em mim se derrama intenso no resto de espaço
que resta a percorrer? Serres parte, salga. O tempo, na volta, adoça?
Um muro de pedra. Chego a duvidar que é muro. Vejo só pedra! Miro
analiticamente pra tentar ver se a pedra já estava ali ou se trouxeram. É muro!
Todas tão bem encaixadas que o tempo as integrou ao verde e quase voltou a
ser só pedra.
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Não sou pedra. Sou movimento. Crescimento rumo a morte.
A árvore GIGANTE (palavra enorme na boca pequena) abriga mais e
mais vida. Ao lado, coisas esquecidas no tempo. Abandono. Quem cuida de
quem?
Quando o caminhar chega de novo na frente da tela, falam de corte. Mas
parece que é um corte que quer se livrar de algo. Penso no corte das unhas, dos
cabelos, do corte-cuidado. “Caminhar sem destino, não por rebeldia, mas por
obedecer ao caminho”. Vida e morte andam cruzando suas forças no meu palco
de ideias… será possível envelhecer em direção a infância?

carmina shapiro
Nenhuma aprendizagem evita a viagem. Sob a condução de um guia, a
educação puxa ao exterior. Parto: salgo. Sais do ventre da tua mãe, do berço, da
sombra trazida pela casa do pai e as paisagens juvenis. Ao vento, à chuva: fora
faltam os abrigos. Tuas ideias iniciais apenas repetem palavras antigas. Jovem:
velho papagaio. A viagem das crianças; eis o sentido desnudo da palavra grega
pedagogia. Aprender lança a errância.
Michel Serres. O terceiro instruído.
A necessidade de tirar os óculos.
Algo do foco que me molesta – atrapalham.
Salgo de casa.
Camino. Giro en la esquina. Me acerco a una zona del barrio que no
frecuento. Creo que una sola vez pasé en auto. (Escribo esto y los lentes me
vuelven a molestar con el sol que me da de lado, me los saco otra vez y me los
cuelgo del cuello de la remera.) Solía haber un búnker por acá. Barrio pobre y
de chapa vendía drogas a autos carísimos que entraban y salían del barrio.
Qué lindo viento de primavera. Extraño estas brisas. No puedo sentir su
olor con el barbijo puesto.
Me sobresaltaron unas pisadas pesadas y rápidas demasiado cerca de mí.
Me paralicé mientras el cuerpo me entregaba una dosis de adrenalina y yo me
giraba para ver qué era, para mirar desenfocada y sin lentes. Era un joven
trotando.
(Nada más que un joven trotando.)
Miro adelante.
Barrio excluido.
¿Qué clase de horrorosa mezquindad nos preparó para estas reacciones?
El tercero excluido…
…el tercero instruido…
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¿Es la instrucción/educación lo opuesto a la exclusión?
¿Es la instrucción/educación el término que rompe la dicotomía de ser
o no-ser alguna cosa?
Me gusta esta pregunta. Voy a ver (intentar) si camino un poco más.

mirta ricotta
Nos encontramos, somos muchos, es lindo sentir que hay tantos otros
dispuestos a la misma aventura, aunque resulten experiencias diferentes.
Escucho la propuesta, recibo los posibles caminantes de hoy. Inicio mi
experiencia singular.
Comencé a caminar, dispuesta a la compañía ofrecida. Reconocí rincones
de mi lugar, me detuve en detalles que habitualmente no reparo.
En un momento sentí la necesidad de salir de este espacio acotado.
Abrí la puerta de mi casa y salí a caminar por las calles cercanas.
Seguía reconociendo o reparando en lo habitual como lo hacía adentro.
De a poco mis pasos se hicieron escuchar diferentes, comenzaron a
hacerse más nítidos otros sonidos. Risas de niños, conversaciones al paso, los
pájaros tenían altavoces, y resonaba el traqueteo de un perro que se animó a
acompañarme un tramo del camino.
Empecé a ver otros colores, flores, brotes de los árboles, hasta me detuve
en una mariposa que exploraba su flor.
Descubrí puertas, ventanas y ¡pozos! Que me invitaban a entrar, que de
alguna manera abrían otros mundos. Si me asomaba por ellos, ahí hallaba otras
historias a ser narradas.
Redescubrí la calle y su vida, sonidos del trabajar, del ir y venir con
destinos prefijados, la prisa, y la mirados de “otros” que indicaban que la extraña
era yo con mi paso lento, tomando notas, deteniéndome a observar no se sabe
qué…
Regreso a mi casa, mi mundo, ya no era el mismo, algo del afuera se coló
por mi puerta… y balbuceo muy bajito ¿cuántos viajes evitamos a los niños sin
dejarles abrir puertas cuando decimos que enseñamos para que aprendan? ¿De
cuántos mundos nos privamos por no animarnos a activar a “cámara lenta”, el
paso desencajado, el soñar y luchar por los sueños?
Retornamos al encuentro común. Se encienden cámaras, micrófonos.
Escucho otras vivencias.
Pienso mientras sigo las palabras de otros ¿cuántos mundos pierdo de
descubrir y explorar si me quedo en mi lugar?
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Yo salí de mi lugar de una manera propia y me pregunté por lo que
perdemos de explorar y descubrir por no salir.
Pero voy escuchando y descubriendo otras formas de salir diferentes a la
mía. Pienso en todos los modos de salir que me privé de explorar, y con ellos
tantos otros mundos que se abren. ¿Por qué no elegí otros modos de salir a
caminar? ¿por qué elegí ese modo de salir y no otros?
Me quedo pensando en qué condiciones determinan una elección y hacen
que seamos afectados de algunas maneras y no de otras. Ya sé, ahora, que
existen otras posibilidades. No sé si pueda caminar de la misma manera…
¡Gracias Walter por tan maravillosa experiencia!

donaji lópez
La encomienda era muy sencilla, salir a caminar acompañada de Freire,
Serres o Bishop. Pensé ¿saldré a caminar en estos tiempos? Me han pedido de
mil maneras que me quede en casa, mi trabajo lo hago desde casa, las compras
las hago desde casa, las reuniones con amigos, familia, trabajo, las hago desde
casa. Y Walter me pide salir a caminar para disfrutar, mirar, pensar…si yo salgo
sólo a lo indispensable sin mirar ni tocar a nadie, pensando en regresar lo más
rápido posible. Se armó una revolución en mi mente por tan simple petición,
pero no salí, mi cuerpo se quedó en casa. Sin embargo, deje fluir la mente tal
como las lágrimas que al caer de la montaña se convierten en ríos acariciando
las montañas, los valles, quitando la sed de los árboles, vinieron a mis recuerdos
felices de la niñez, nadando sin preocupación, jugando con mis hermanas y me
di cuenta de que ya no he jugado con ellas, me pregunte ¿Por qué ya no hemos
jugado?, ¿eso es crecer? ¿Es volverse maduro el ya no jugar? ¿hacerte de
responsabilidades de “adulto” evita que juguemos? ¿Qué es ser adulto? en esta
última pregunta me detuve, la contemplé. Removió mi pensamiento, porque yo
sigo jugando, entonces ¿no soy un adulto? En la concepción tradicional, me
puse feliz, seguí mi viaje fluido como agua de río. Después de pensar, repensar
y reflexionar en esta última pregunta, volví al principio de la encomienda que
Walter dio y no seguí ninguna de las indicaciones, no salí a caminar (por miedo)
y no me acompañe de Freire, Serres o Bishop. Entonces, ¿no soy adulto y soy
desobediente?, aunque por esta ocasión prefiero que sean afirmaciones.
Referências
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vamos, vamos a empezar… thrururu…
philó y sophia76
¡Hey, buenas noches, gente! Hey… no creo que ese encuadre sea
bueno… Dios mío, ¿quién me dijo que hiciera esto? Oh mi… oh mi, es… oh…
Buenas noches, gente. :D
¡Soy Philó y Sophia una ciberpayasa sertanejaa! ¡¡Oxentee!!
Esperen, sólo un instante, ¿no sé si ya soy una ciberpayasa, saben?… les
digo, está… está bien, le expliqué a Walter que todavía soy un payaso que está
en construcción, así en el proceso de nacimiento, en gestación, saben?… Él me
dijo que está bien, que yo podía participar, porque incluso tiene todo que ver
con el grupo, porque el NEFI también es así, un grupo siempre en
construcción, reformulándose, (susurra al pasillo: espera, te lo diré) también dijo
que tiene que ver con ser una maestra o maestro, ¿saben? Porque además, ser
profesor es algo que se va construyendo a lo largo de la vida y que se va
tornando en lo que es… y, caramba… es muy parecido con un payaso, ¿no? Se
los voy a explicar para que lo entiendan bien, es… esperen… no lo voy a
explicar, porque puede que no sea bienvenida, ¿no? Puede ser embrutecedora.
Pero entonces les diré lo que es, ¿de acuerdo? Es… en el mundo de los payasos,
¿no es cierto?… Digamos, hay una parte que es un poco más compleja, pero la
mayor parte es simple, así que compensa, ¿no? Así que presten atención: es así,
tú ya eres payaso, todo el mundo ya nace payaso… pero de esta manera te vas
a hacer payaso, vas siendo, naciendo, siendo, naciendo y hay una hora en la que
naces, ahí naces con la ropa, naces con maquillaje y naces con tu modo de ser y
gustos y deseos y abuelos y todo lo demás… es así, ¿entiendes? Ahí estoy medio
siendo y medio naciendo, entiendes, ¡¡¡eso es!!!
Es porque este asunto de ser cibernético, yo pensaba que era una
ciberpayasa, allá en mi casa, en tierra árida. Luego iría allí y alimentaría a las
cabras, y volvería a mirar los correos electrónicos, luego respondería algunos
correos, luego iba allí y alimentaría a las gallinas, luego volvería a ver algunos
videos, iba allí y limpiaría el campo y luego volvería a hacer unas búsquedas en
Internet… Me gustó mucho la página web del profesor Uã (Wanderson)… de
filosofía africana. Pensé que yo era una ciberpayasa, pero ahora que todo está
en este mundo virtual y en Internet, ¿saben? Es que estoy viendo lo que tienen
que hacer maestras y maestros, ¿saben? Incluso estoy un poco asustada, ¿saben?
Y realmente la mejor noticia es que soy una nueva ciber, porque es… o sea,
están tan metidos en… grabar un video, editar un video, dirección de elenco e
76
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iluminación y edición y hacer todo, están teniendo que hacer AVA, no es
OVNI, es AVA, es un entorno de aprendizaje virtual, están teniendo que hacer
eso … oh, creo que están creando una nueva tecnología, ¡gente virtual!! Porque
sólo los que tienen ocho brazos pueden hacer lo que los maestros y maestras
están teniendo que hacer ahora, así que… sí… yo no soy cibernética, realmente,
necesito aprender estas cosas cibernéticas, ¿sabes?, Entonces no puedo
identificarme como ya siendo una ciberpayasa, ¿verdad? No es eso, es que la
información es eso también, ya sabes, percibir lo que eres, lo que no eres, estas
cosas… Entonces, quiero aprender, porque mi sueño es ser maestra, por ahora
lo estoy haciendo bien, estudiando, dedicándome a ser una payasa, la mejor
payasa que se pueda ser, y entonces estudiaré filosofía, porque mi sueño es ser
filósofa y profesora de filosofía y también quería estudiar en la UERJ, ¡por eso
vine!
Así que, puede que no sepa adónde voy, pero sé de dónde vengo, esto es
muy importante, ¡¡Sé dónde están mis raíces!! En las tierras áridas de Bahía,
tierra de Canudos, tierra de mucha insurgencia, ya saben, de personas valientes,
de gente realmente guerrera.
Vine aquí a Río de Janeiro porque quería estudiar en la UERJ, la primera
universidad de Brasil que estableció el sistema de vacantes (¡¿no lo sabían?!).
Entonces, vacantes para la educación pública, ¿no es cierto?, ¡que fueron las
primeras, ya en el siglo 21! Es muy tarde, no les parece, siglo XXI, pero, bueno,
al menos llegó
La UERJ fue muy importante, ella fue la precursora, ¡¡¡la primera en
enfrentarse a todo el lobby de escuelas y cursos preparatorios privados!!! No la
privada (hinodoro, se dice privada en portugués) del baño… es una escuela
privada, privada, ¡¿verdad?! (¡Sí, pero cállate!) No lo creo, no lo sé, porque
siempre estudié en la escuela pública, es muy buena, así que no sé, ¿no? Creo
que esta cosa privada es otra cosa, no sé…
Entonces, la UERJ se enfrentó a este grupo de presión todopoderoso y
abrió el camino a las vacantes, luego vinieron todas las demás, así que quise
estudiar aquí, por supuesto, porque vengo de la escuela pública, tengo derecho
a ella, pero no sólo eso, también hay universidades allí en mi tierra, que también
tienen vacantes, por supuesto, por supuesto.
Pero yo quería estar aquí, donde nació el sistema de vacantes, más aún
en este momento, ¿sabes? Ahora están cuestionando ese sistema tan importante
de vacantes sociales, vacantes raciales… es un absurdo, las personas que están
cuestionando las vacantes deberían cuestionar su propia existencia… en fin…
Entonces es un momento de resistencia, por eso vine para acá… ¡quería
contarles que estoy muy feliz! ¡Woooowww hubo un CIFE virtual, hubo un
CIFE virtual! Entonces, por eso que estoy feliz, ¡porque hubo este Coloquio
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Internacional de Filosofia y Educación! ¡OOOOhhhh, fue ahora, estos días,
apuesto que ustedes participaron! Y ¡Hubo cosas realmente maravillosas!
Hubo muchas cosas… hubo presentación de libros… hubo grupos de
estudios… hubo espectáculos…hubo espectáculos de todo, de danza… hubo
espectáculos teatrales…
Hubo también cine y taller de producción de cine. ¡¡¡Y también hubo
samba en círculo!!!
Hubo caminata… Presencial… creo… porque no sé cómo harían
con…así, caminaría para acá, caminaría para allá, camina en círculo y después
se queda tonto, ¿no? Seguro que era presencial, ¿no?
Y yo no pude ir, ¡no pude! Justo ese día, a esa hora, tenía una actividad
síncrona, síncrona, de esas que tiene que estar todo el mundo junto y que
encima pasan un montón de porquerías… cae la conexión… no escuchas
nada… se traba… no consegues ver nada… es un desastre, parece una llamada
colectiva de teléfono, ¿saben? No hay nada de mucha tecnología en eso, no…
Me quedé destruida porque por esa causa no pude ir a la única actividad
presencial de este CIFE…pero este CIFE fue muy bueno… y estoy un poco
triste porque fue muy bueno, pero faltaron algunas cosas, ¿saben? Sé que no era
para llorar ahora, pero yo dije que eran emociones… no puedo también
trabar… nunca vi ningún CIFE, ¿saben? Y justo este que vengo fue virtual…
que fue lindo, pero también au au au… no tuvo ningún abrazo, queridas
personas… pucha…y tampoco hubo un caldo sabroso… un caldito sabroso y
que huela bien para comer…siempre hay caldos y esas cosas sabrosas para
comer en los encuentros del NEFI… ¡nunca fui a los otros, solo vine a este y
en este no había gusto ni olor a nada!
Por ejemplo, no olfateé a Reilta, e es así, este mundo virtual no tiene olor,
no tiene gusto…. Es igualito al COVID, ¿vieron? Que una amiga mía tuvo y
dijo que es así mesmo, que vos no sentís gusto de nada ni olor a nada, ¡¡¡Ahhhh!!!
Qué cosa horrible, pucha. Me quedé con rabia, porque cuando percibí que era
así quería una invitación para hacer todo eso, ¿¿¿saben??? Bua bua bua.
¿Qué es? ¿Hay alguien hablando? ¿Ustedes no están escuchando? Yo
estoy escuchando, ¿ustedes no están escuchando, no?! Me pregunto si será que
estoy empezando a escuchar voces, creo que es la soledad, este aislamiento
social que ya tiene seis meses, ¿¿¿serâ?? Hmm??? Ahhh!! Es mi corazón el que
está hablando. ¿Tu corazón te habla? Sí, habla, vos que no estás sabiendo
escuchar… vamos a prestar atención y entrenarmos para aprender a escuchar
al corazón, es muy importante… corazonar, porque el corazón nos va a decir y
a mostrar lo que realmente importa… sí… ¡nos quedamos allí prestando
atención las cosas que no importan y el corazón sabe lo que es importante! Así
que, vamos a concentrarnos para que poder escuchar el corazón, ¡respirando!
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No te dije que el corazón te dice lo justo, sí… puedo contarlo, ¿no? No
me dijiste que era un secreto… claro… lógico… la gente del NEFI incluso me
lo había dicho, es que sabes, son tantas cosas, tanta fake news, es tan absurdo
todos los días, y nos perdemos, nos olvidamos de parar y prestar atención a lo
que es importante! Así que, te diré lo importante: ¡¡¡habrá 10º CIFE el año
próximo en 2021, presencial!!! WOOAAAAA
¡Es en serio! Sí, no es otro CIFE, es el mismo CIFE, ¿entendiste? Otra
parte… porque esa parte fue una fase pro, profase, no es una pre fase, es pro
fase, es… espera que también estaba en duda, entonces traje un machete aquí,
la gente de NEFI me explicó, espera… Pro fase: es un sustantivo femenino
UHUL!!!! Sustantivo femenino, que es la primera fase de la división celular, es
muy importante ese asunto de prestar atención a la división, porque las personas
en este mundo sólo quieren pensar en la multiplicación, la suma, incluso la resta,
porque vean, están queriendo restar una parte importante de la minúscula ayuda
de emergencia, es decir… este asunto de dividir las personas no están sabiendo
como lidiar, es bueno centrarse en la división … en la que los cromosomas se
duplican, significa que, en la primera fase, los cromosomas duplicados se
condensan, ¿entienden?! Es un poco complejo, pero es un desafío, y también
proporciona una interdisciplinariedad con el área de ciencias de la naturaleza,
que no es exactamente el área en la que la filosofía está… entonces vean qué
interesante, porque la filosofía está en la Base Nacional Común Curricular
(BNCC) en la categoría de las ciencias humanas y sociales aplicadas, entonces,
…esta cosa de la biología… pero es más o menos así, los cromosomas se
duplican y condensan, eso es exactamente lo que pasó, este año tuvimos el
CIFE virtual y el próximo año tendremos el próximo, que será el mismo, es que
se duplicó, ¿entiendes?, y cuando venga el próximo se condensará, ¿entiendes?
Es más o menos así y vamos a seguir investigando, ¿verdad?
¡Qué alegría, gente! No estoy aguantando la alegría así que, saben lo que
quería, quería guardar esta alegría que estoy sintiendo para que dure hasta el
próximo año, hasta que nos encontremos, porque he sentido pocas alegrías
ahora en esta fase de la pandemia, entonces una estrategia es tomar esta alegría
que viene, como esta de ahora mismo, entonces exteeendeeeeeeemos esa alegría
lo más posible, la extendemos mucho, hasta el próximo año, ¿cómo? Hay que
inventar un camino, porque como diría Simón Rodríguez: inventamos o
erramos, ¿no? Y ya hemos cometido muchos errores, ¿saben? 520 años de
muchos errores, esta tierra de Brasil, pobrecita, de Pindorama, de Aby Ayala,
errar es importante para aprender, pero parece que no estamos aprendiendo,
sólo estamos errando, así que vamos reforzar el inventemos y menos el
erramos… ¡así que vamos a inventar!
Tuve una idea jaja, me gusta tener ideas… esta idea es así, podemos hacer
algo, podemos hacer algo nosotros mismos, ¿saben?, con nuestras propias
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manos, a lo largo de este año, todo mes, cada 15 días, cada semana, como una
forma de alimentar esta alegría, para hacerla durar hasta el próximo año cuando
nos encontremos de nuevo… de verdad, ¿no es cierto? De nuevo, pero de
verdad… ¿es eso, no? En fin, profase, no sé qué pero esta vez será presencial,
de repente se da incluso un forrozinho y un bate… ¡Estoy soñando con eso!
Entonces, podemos hacer algo que sepamos hacer con nuestras propias
manos, ¿saben?… un presente… una cosa que dure un año, por ejemplo, algo
bien sabroso para llevar al encuentro presencial del CIFE, una torta, una torta,
mmmm… un año horneando una torta, ay Philo… ay Sophia, la torta se va a
pudrir y también si horneo la torta el día anterior para que no se pudra, no me
quedaré un año alimentando mi alegría… Entonces tiene que ser otra cosa. Pero
hay una estrategia muy buena, allá en mi tierra hay una receta, de una torta de
maíz, es muy sabrosa, es muy tradicional, el maíz, plantamos el maíz ahora, en
primavera, es una sabiduría ancestral, Guaraní, siempre se planta maíz en
primavera, así que, qué buena idea, podemos plantar maíz, cosechar maíz (ne,
el maíz crecerá y así sucesivamente), y ¡ay da tiempo incluso para celebrar la
cosecha de maíz (saltando la hoguera já já, saltando la hoguera já já), ¡ay qué
bueno!!
Wow, qué delicia, va a haber una fiesta junina y todo… este año no hubo
fiesta junina, fue horrible, y parece que a principios del próximo año tampoco
habrá nuestro carnaval… qué tristeza.. muy triste, pero esta fase de tristeza ha
pasado y estoy en la fase de alegría, no voy a volver no!
Así que, vamos… puedes plantar el maíz, claro que si vas a plantar el
maíz no vas a plantar el maíz transgénico, terrible, ¿no? Semilla criolla, no
semilla transgénica, y no confundas transgénico con transgénero, porque lo
transgénero es bonito, es la persona que se convierte en lo que es, en lo que es,
y lo transgénico no, es esterilizar las semillas, entonces lees un poco más de
monocultivo, y esas cosas, para profundizar más; entonces plantas la semilla
criolla nativa, la plantas sin agrotóxicos, ¿no es cierto? Nada de monocultivo,
no, diversidad, por favor, nadie quiere sólo el maíz en la vida y tampoco nada
de explotar la mano de obra de nadie, haciéndolo con sus propias manos… y
no tienes tierra para plantar, ¿verdad? Entiendo, es un problema serio, el
problema de la tierra, de los latifundios en Brasil es realmente muy serio…
También puedes hacer otras cosas, una obra de arte que haces poco a
poco, puedes hacer un bordado, un tejido de punto, un crochet, ahhh, ¿alguien
allí sabe hacer punto de cruz? Estoy loca por aprender, no sé, bueno podría
haber un taller, ¿no?, de punto de cruz, la gente de NEFI organiza estos eventos
tan bien, ¿no?, ¡¡ah genial!! ¿Y qué piensas hacer? Nada, ¿no eres capaz de hacer
nada con las manos? ¿Qué pasa? Qué bajo astral, ah no, mira las manos… así
en el cuerpo activo… puedes escribir un libro, pero de vez en cuando, un libreo,
creo es tiempo suficiente un año… ¡de vez en cuando!! ¡¿Y crees que escribir
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un libro no es con las manos?! Tttttttt tipeando y después revisando ttttttt Es
con la mano, es con los brazos, con la columna, sentada en la silla, no es sólo
con la mente, es con todo el cuerpo junto, ¡no te engañess!
Bueno, podría ser hacer un libro, plantar un árbol, hacer un hijo, ya
sabes… no, no, mejor deja… estas propuestas más grandes son más difíciles,
no podrás traer un árbol de presente el año que viene, o traer un hijo, no
gente… Son ideas importantes, pero más complejas, no son para el CIFE del
año que viene, no plantarás un árbol, no crecerá hasta el año que viene, tampoco
lo vas a arrancar para llevarlo a la reunión del CIFE, así que… eso es todo,
plantar un árbol puede ser bueno, ¡eh gente! Estamos en un momento tan difícil,
están matando, quemando tantos árboles, son tan importantes, esto podría ser
una idea, incluso si no lo llevamos como un regalo, cada uno de los que
estuvieron en el CIFE, que fue mucha gente, plantar al menos un árbol este
año, oh, esto será bueno, ¡eh! Podría ser…
Pero como regalo, piensa qué vas a hacer, ya estoy pensando en lo que
puedo hacer y quiero hacerlo pronto, quiero empezar algo pronto, puedes hacer
tanta cosa, tomar esos potes, por ejemplo, de jalea, Champignon, que sigues
consumiendo y generas basura, entonces contaminas todo; no descartes,
reutilizas todo, lavas bien, sacas la etiqueta, luego compras unas pinturas de
colores y lo das de regalo para alguien, un pote, un juego de potes para poner
condimentos y sazonar la vida! ¡Que esto es muy importante!
¡Así que está listo, gente! Ahora que todos estamos felices y alegres,
cultivaremos esta alegría durante un año hasta encontrarnos nuevamente, ¿de
acuerdo?
Un beso, hasta la próxima, ¡adiós!
No hay nadie que apague, ¿verdad? ¡Soy yo! Rs
Así que voy a ir allí, ne… Yo hago todo en ese video, caramba…
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vamos lá, vamos começar… thrururu…
filó e sophia77
Ei, boa noite, pessoal!!! Eita… acho que esse enquadramento não ficou
bom não… Oxe meu Deus, quem que falou pra fazer isso… Aii… nossa, é…
oii… boa noite, pessoal!!! :D
Eu sou a Filó e Sophia uma ciber palhaça sertanejaa!!! Oxentee!!!
É, peraí só um instantinho, eu não sei se eu sou mais uma ciber palhaça,
entendeu… eu falo pra eles, é… tudo bem, né… é que eu expliquei pro Walter
que eu ainda sou uma palhaça que ainda está em construção, assim em processo
de nascimento, em gestação, sabe… ele disse que tudo bem, que eu podia
participar, porque inclusive tinha tudo a ver com o grupo, porque o NEFI
também é assim, um grupo em construção sempre, se reformulando, (sussurra
pra coxia: peraí, eu já vou dizer) ele também disse com ser professor e professora,
sabe… Porque, também, ser professor é algo que você vai construindo assim
ao longo da vida e que vai tornando-se o que se é… e aí, nossa… é bem
parecido com palhaço mesmo, ne?! Peraí que eu vou explicar pra vocês
entenderem bem, é… peraí… eu não vou explicar, porque pode não ser bemvindo, né? Pode ser embrutecedor. Mas então eu vou dizer qual que é, tá? É…
no mundo dos palhaços, né… Assim, tem uma parte que é um pouco mais
complexa, mas a maior parte é simples, então assim, compensa, né? Então
presta atenção, é que assim, você já é palhaço, todo mundo já nasce palhaço…
mas assim você vai se produzir palhaço, vai sendo, nascendo, sendo, nascendo,
sendo, nascendo e aí tem uma hora que você nasce, aí nasce com figurino, nasce
com maquiagem e nasce com o seu modo de ser e gostos e desejos e avós e
tudo mais… é assim, entendeu? Ai eu tô meio sendo e nascendo, entendeu, é
isso!!!
É porque esse negócio de ser ciber, eu achava que eu era uma palhaça
ciber, aí tá lá na minha casa, no sertão. Aí eu ia lá e dava comida pras cabras, e
voltava e olhava os e-mails, né e tal respondia uns e-mails, aí depois eu ia lá,
dava comida pras galinhas, aí eu voltava via uns vídeos, ia lá limpava o roçado
e aí voltava e fazia umas pesquisas bibliográficas na internet… aliás, gostava
muito do site do professor Uã, né… de filosofia africana. Aí eu achava que eu
era uma palhaça ciber, e aí, só que aí, agora que tudo é nesse mundo de virtual
e internet, sabe?! É que eu tô vendo o que os docentes e as docentes tão tendo
que fazer, sabe? Eu tô até um pouco assustada, sabe? E realmente a melhor
notícia é que eu sou ciber nova, porque é… tipo, eles tão tendo que, assim,
Personaje de Joana Tolentino. Joana es doctora en filosofía por la UFRJ y profesora del
Colegio Pedro II, RJ.
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gravar vídeo, editar vídeo, fazer direção de elenco e iluminação e montagem e
fazer tudo, eles tão tendo que fazer AVA, não é Óvni, é a AVA, é ambiente
virtual de aprendizagem, nossa eles tão tendo que fazer assim oh, eu acho que
eles estão criando uma nova tecnologia, que é povo virtual!!! Porque é só mesmo
quem tem oito braços é que consegue fazer o que os professores e professoras
estão tendo que fazer agora, então… é… eu não sou ciber, realmente, eu preciso
aprender essas coisas de ciber, sabe, então é, não posso me identificar como já
sendo uma palhaça ciber, né? Não é isso, é que também informação é isso a
gente perceber, né, o que se é, essas coisas… Então, é, eu quero aprender,
porque meu sonho é ser professora, por enquanto eu tô fazendo bem,
estudando, me dedicando pra ser uma palhaça, melhor palhaça que se pode ser,
e aí eu vou estudar filosofia, porque meu sonho é ser filósofa e professora de
filosofia e eu também queria estudar na UERJ, por isso que eu vim!
É, então, eu posso não saber para onde estou indo, mas eu sei da onde
eu vim, isso é muito importante, eu sei onde minhas raízes estão!!! No sertão da
Bahia, terra de Canudos, terra de muita insurgência, sabe, de ente valente, de
gente guerreira mesmo.
Eu vim aqui pro Rio de Janeiro porque eu queria estudar na UERJ, a
primeira universidade do Brasil a instaurar o sistema de cotas (vocês sabiam?!
não sabiam?! sussurrando). É, então, as cotas para o ensino público, né, que foram
as primeiras, já no século XXI! É bem atrasado, né gente, século XXI, mas veio,
né?!
A UERJ foi muito importante, ela foi a percursora, a primeira a enfrentar
todo o lobby das escolas e cursinhos privados!!! É, não é privada de banheiro…
é privado, privada, escola privada, será?! (É, mas cala a boca! Sussurrando). Acho
que não, eu não sei, porque eu sempre estudei em escola pública, é muito bom,
aí eu não sei, né? Eu acho que esse negócio de privada é outra coisa, né, eu não
sei…
Então, ela enfrentou esse lobby todo poderoso e abriu o caminho de
cotas, aí vieram todas as outras, então eu queria estudar aqui, claro, porque eu
venho da escola pública, tenho direito às costas, mas não só por isso, eu também
tenho universidades lá na minha terra, que também tem as cotas, claro, claro.
Mas que queria estar aqui, onde nasceu o sistema de cotas, ainda mais
neste momento, sabe?! Em que estão questionando essa lei tão importante das
cotas sociais, cotas raciais, é um absurdo, é que essas pessoas que estão
questionando as cotas deveriam questionar a sua própria existência, enfim…
Então é um momento de resistência, por isso eu vim pra cá… eu queria
contar pra vocês que eu tô muito feliz!!! Wooll, teve CIFE virtual, teve CIFE
virtual!!! Ai, por isso que eu tô feliz, porque teve esse colóquio internacional de
filosofia e educação!!! O décimoooo!!! Ohhhhh, foi agora, esses dias, aposto que
você participou!!! E teve coisas maravilhosas mesmo!!!
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Ah, teve várias coisas, teve lançamento de livros?! Teveee, teve grupo de
estudos?! Teveee, teve espetáculos?! Teveee, teve espetáculo de tudo, de
dança… e teve espetáculo teatral!!!
Ai gente, teve até cinema e oficina de produção de cinema!!! E também
teve até a roda de samba!!!
Oi, pessoal, então, eu voltei, é que tinha dado um probleminha no vídeo,
né… Então, eu estava nessa parte da alegria, né!!!
Fenomenal, teve CIFE virtual, fenomenal teve CIFE virtual, né…. e aí
falando as várias coisas maravilhosas que aconteceram essa semana, eu esqueci
de falar uma, até caminhada, é!!! Presencial, é… eu acho, né… por que se não
vai fazer com, né… assim anda pra cá, aí anda pra cá, aí ainda assim no mesmo
círculo e depois fica tonto, não!!! Aposto que era presencial, é!!!
E eu não pude ir, não pude!!! Justo nesse dia, nesse horário, tinha uma
atividade síncrona, síncrona, dessas que tem que tá todo mundo junto, porque
ainda dá mais porcaria, e aí caiu a conexão, aí você não ouve nada, aí trava, aí
você não consegue ver nada, aí é uma droga, parece uma chamada telefônica
coletiva, sabe?! Não tem nada de muita tecnologia nisso não!!!
Aí eu fiquei arrasada, eu não pude ir na única atividade presencial desse
CIFE, mas esse CIFE foi muito bom, eu fico um pouco triste também, porque
assim, foi bom, mas faltaram coisas tão importantes, sabe! Eu sei que não era
pra chorar, sabe?! Mas é que foram tantas emoções, tanta coisa que eu não posso
travar também, eu nunca vi nenhum CIFE sabe, e aí nesse que eu vim, foi esse
virtual, sabe?!
Foi legal, mas que também au au au, né?! Não teve um abraço, gente!
Poxa, vida e também não teve um caldinho gostoso pra gente comer, sempre
tem, esses caldos e essas coisas gostosas nos encontros do NEFI, eu nunca fui
nos outros, só vim nesse e aí não tinha nem gosto, nem cheiro de nada!!!
Eu não dei um cheiro em Reilta, por exemplo, e é assim esse mundo
virtual, não tem nem cheiro, nem gosto, é… igualzinho o COVID viu?! Que
uma amiga minha teve e ela disse que é assim mesmo, que você não sente gosto
de nada e nem cheiro de nada, ahh!!! Que coisa horrível, poxa, ah!!!! Eu fiquei
com raiva, porque quando eu vi que é assim, eu queria um convite que tivesse
tudo isso, sabe!!! (bua, bua, buaaaaa).
Hã, que, que, que é… tem alguém falando, cês tão ouvindo, eu tô
ouvindo, cês não tão ouvindo não?! Ai gente, será que eu tô começando a ouvir
vozes, acho que é a solidão, esse isolamento social que já tem seis meses, hâ???
Hmm??? Ahhh!!! É o meu coração que está falando, o seu coração fala com
você??? Ah fala sim, você que não tá sabendo escutar, gente… vamos prestar
atenção e treinar para aprender a escuta do coração, é muito importante
coracionar, porque o coração ele vai dizer pra gente o que realmente importa, é…
a gente fica aí dando atenção a coisas que não têm importância e o coração sabe
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o que tem importância!!! Então, vamos lá pra gente consertar e poder ouvir o
coração, respirando! (movimentos de respiração).
Hâ??? Ahhh!!! Hi hi hi!!! Eu não te falei que o coração diz direitinho o
que importa, é… peraí, eu posso contar, né? Você não falou que era segredo, o
pessoal do NEFI até tinha me dito, sabe, é que é tanta coisa, é tanta fake News,
é tanto absurdo no dia a dia, que a gente esquece, de parar e prestar atenção no
que é importante! Então, vou contar pra vocês: vai ter o 10° CIFE em 2021
presencial!!! WOOLLL
Vai, sério! É, não é outro CIFE, é o mesmo, mas é que essa parte foi uma
pró fase, não, não é uma pré fase, é pró fase, é… peraí que eu também fiquei
na dúvida, aí eu trouxe uma cola aqui, o pessoal do NEFI me explicou, peraí:
pró fase é um substantivo feminino UHUL!!!! Substantivo feminino, que é a
primeira fase da divisão celular, que é muito importante prestar atenção nisso
de divisão, porque vê porque o pessoal hoje em dia só quer pensar em
multiplicação, adição, até de subtração, porque veja, eles estão querendo
subtrair uma parcela polpuda do minúsculo auxílio emergencial, é, enfim… esse
negócio de dividir o pessoal não tá sabendo, não, é bom focar na divisão
mesmo… no qual os cromossomos duplicados, quer dizer na qual, né, a
primeira fase, os cromossomos duplicados se condensam, entendeu?! É um
pouco complexo, mas é desafiador, e também proporciona uma
interdisciplinaridade com a área de ciências, é, é… da natureza, que não é
exatamente a área em que está a filosofia, então, veja bem, interessante porque
a filosofia está na área ABNSS, na categoria de ciências aplicadas, então, né…
essa coisa assim da biologia… mas é mais ou menos assim, os cromossomos
duplicam e condensam, é exatamente o que aconteceu, esse ano teve o CIFE
virtual e aí ano que vem vai ter o próximo, aí duplicou entendeu, aí ano que
vem quando tiver o próximo vai condensar, entendeu? Por aí, a gente continua
pesquisando, né?
Aii que alegria, gente!!! Ai, ai, eu não tô me aguentando assim de alegria,
mas sabe o que eu queria, eu queria guardar essa alegria que eu tô sentindo pra
ela durar até o ano que vem, até a gente se encontrar, porque assim, eu tenho
tido pouco essa alegria agora nessa fase pandêmica, a minha estratégia é a gente
pegar essa alegria que chega, tipo essa aqui de agora, aí a gente estender até ao
máximo possível, estender muito, até o ano que vem, ah como?! Tem que tentar
um jeito, porque como diria Simon Rodrigues: inventamos, ou erramos, né? E já
temos errado bastante, sabe, 520 anos de muitos erros, essa terra de Brasil, né,
coitado, tinha de Pindorama, tinha Aiala, enfim, errar é importante pra
aprender, mas parece que a gente não tá aprendendo, só errando, então vamos
reforçar ou inventamos, né, inventamos ou erramos… então vamos inventar!!!
Eu tive uma ideia haha, essa ideia é assim, a gente fazer alguma coisa, a
gente pode fazer alguma coisa, nós mesmos, sabe, assim com as nossas próprias
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mãos, ao longo desse ano, fazer assim todo mês, de 15 em 15 dias, todo mês,
toda semana, como uma forma de alimentar essa alegria, de fazer ela durar e
permanecer até o ano que vem quando a gente se encontrar de novo, é, ou,
ou… de verdade, né? De novo, mas de… é isso, né? Enfim, pró fase, dessa vez
será presencial, de repente rola até um forrózinho e um bate coxa… ai, tô
sonhando com isso!!!
Então, a gente pode fazer algo que a gente saiba com as nossas próprias
mãos, é… um pressente, alguma coisa que dure um ano, por exemplo, alguma
coisa bem gostosa pra levar no presencial do CIFE, ahh um bolo, um bolo,
né… um ano fazendo um bolo, ajuda Filó… ai, ajuda aí Sophia, vai ficar podre
e também se eu fizer o bolo nas véspera pra não apodrecer, eu não fiquei um
ano nutrindo a minha alegria… mas tem uma estratégia bem legal, assim, lá na
minha terra tem uma receita, de um bolo de milho, é muito gostoso, é bem
tradicional, o milho, a gente planta o milho agora, na época da primavera, é uma
sabedoria ancestral, Guarani, sempre se planta o milho na primavera, então,
olha que ideia legal, dá pra plantar o milho, dá pra colher o milho (né, o milho
vai crescer e tudo mais e tal), e aí dá tempo até de comemorar a colheita do
milho (pula fogueira iá iá, pula fogueira ió ió), ai que legal!!!
Nossa, que delicia, vai ter festa junina e tudo, é… esse ano não teve, foi
horrível, e parece que no início do ano que vem também não vai ter carnaval
não, nossa, muito triste, mas essa fase da tristeza passou e eu tô na fase da
alegria, não vou voltar não!
Então, vamos lá… você pode plantar o milho, claro que se você for
plantar o milho você não pode plantar o milho transgênico, terrível, né?
Semente crioula, nada de semente transgênica, e não confundam transgênico,
com transgênero, porque transgênero é bacana, é a pessoa tornando-se quem
se é, e quem é, e o transgênico não, tá esterilizando a semente, depois cê lê um
pouco pra se aprofundar mais, aí você planta a semente crioula nativa, você
planta sem agrotóxicos, tá? Nada de monocultura não, diversidade, faz favor,
que ninguém quer só milho na vida e também nada de explorar a mão de obra
de ninguém, fazer com as próprias mãos… ah, e você não tem terra pra plantar,
entendi, é um problema sério, isso no brasil é realmente muito sério…
Você também pode fazer outras coisas, uma obra de arte que você vai
fazendo aos poucos, você pode fazer um bordado, um tricô, um crochê, ahh,
alguém aí sabe fazer ponto de cruz, eu tô doida pra aprender, eu não sei, bem
que podia ter uma oficina, né, de ponto de cruz, o pessoal do NEFI organiza
tão bem esses eventos, né, ah legal!!! E o que você tá pensando em fazer, nada,
você acha que não é possível fazer nada com as mãos?! Que isso, que baixo
astral, ah não, olha as mãos, tão aí, o corpo ativo… você pode escrever um
livro, mas dá tempo, eu acho que dá tempo, um ano, acho que dá tempo!!! E
você acha que escrever livro não é com a mão?! Hummm fica lá digitando, e
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depois editando… é com a mão, é com os braços, olha, não é só com a mente
não, é tudo isso junto, não se engane!!!
Bom, pode ser fazer um livro, plantar uma árvore e fazer um filho, né…
e fazer… não gente rs, essas propostas já são mais pujantes, são mais difíceis,
não vai dar pra trazer uma árvore, trazer um filho ano que vem, não gente, que
ideia de girico… é, enfim… são ideias importantes, mas mais complexas, são pro
NEFI ano que vem, você não vai plantar uma árvore, ela não vai crescer até o
ano que vem, você também não vai tirar ela pra levar pro encontro do CIFE,
então… é, mas é isso, plantar uma árvore pode ser uma boa, hein gente!
Estamos num momento tão difícil, estão matando, queimando tantas árvores,
elas são tão importantes, essa pode ser uma ideia, mesmo que a gente não leve
de presente, cada um que esteve no CIFE, que foi bastante gente, planta pelo
menos uma árvore esse ano, oh, isso vai dar bom, hein!!! Pode ser…
Mas assim, por presente, o que você vai fazer, eu já tô pensando aqui no
que eu posso fazer e já quero fazer logo, já quero logo começar alguma coisa,
pode pegar esses potinhos, por exemplo, de geleia, de Champion, que você fica
consumindo e fica gerando lixo, aí polui tudo, não descarta, reutiliza tudo, você
lava bem, você tira o rótulo, aí você compra umas tintas coloridas e dá de
presente pra alguém, um potinho, um conjunto de potinhos para botar tempero
e temperar a vida!!! Que isso é muito importante!!!
Então tá, gente! Agora que estamos todos felizes, a gente vai cultivar essa
alegria por um ano, tá bom, gente?
Um beijo, até a próxima, tchau!!!
É que não tem quem desligue, né? Sou eu!!! Rs
Então eu vou lá, né… faço tudo mesmo nesse vídeo, eita ferro…
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