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SOBRE O PPG EM
MEMÓRIA SOCIAL E BENS CULTURAIS

O Programa de Pós-Graduação em Memória Social e 
Bens Culturais (PPG-MSBC) é composto por um curso 
de mestrado profissional e um doutorado acadêmico. O 
mestrado profissional é um diploma equivalente ao de 
mestrado acadêmico, autorizando o titulado a atuar no 
Ensino Superior. Sua vantagem em relação a um curso 
acadêmico é a ênfase no impacto social da pesquisa 
científica: para além de uma dissertação, o Mestre 

Profissional gera uma série de produtos técnicos que 
contribuem para que sua pesquisa repercuta imediata-
mente na sociedade – em organizações, instituições, 
empresas, etc. Trata-se, portanto, de um processo de 

formação que enfatiza a inserção profissional para além 
dos muros da Universidade.

SOBRE A DISCIPLINA DE OFICINAS DE
LINGUAGENS CULTURAIS E SUAS

FORMAS DE EXPRESSÃO
Noções de linguagens: comunicação e expressão. Lin-
guagens como suporte da memória cultural. Linguagem 

como espaço de negociação identitária, de interação 
cultural e de passagens transculturais. Adequação das 
linguagens a diferentes usos (midiáticos, técnicocientí-
ficos e simbólicos). Linguagens e mediações tecnológi-
cas: texto, imagem e som no universo digital. Heteroge-

neidade, mobilidade e hibridação das linguagens.
Olhar, foco e perspectiva.

SOBRE A DISCIPLINA DE
MOBILIDADES CULTURAIS

Conceito de mobilidades culturais, vantagens e pontos 
de fragilidade. Importância da noção de mobilidade 

cultural em contextos de globalização e/ou de fronteira, 
marcados por fluxos migratórios, transferências e cho-

ques culturais. Estudo de mobilidades espaciais, tempo-
rais, discursivas e linguísticas. Exemplos de nomadismo 
intelectual, de movência para alteridades, de percurso 

e de variações culturais, passagens do nacional ao 
transnacional. Oficinas: estudo de caso de mobilidades 
culturais verso digital. Heterogeneidade, mobilidade e 

hibridação das linguagens.
Olhar, foco e perspectiva.
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Vislumbres de uma 
pós-pandemia

 A Revista Memória e Linguagens Cultu-
rais é uma publicação semestral de divulgação 
científica vinculada à Linha de Pesquisa Me-
mória e Linguagens Culturais do Programa de 
Pós-Graduação em Memória Social e Bens Cul-
turais da Universidade La Salle. Seu objetivo é 
veicular produções discentes realizadas no âm-
bito da disciplina de “Mobilidades Culturais” e 
da Oficina “Linguagens culturais e suas formas 
de expressão”. Em formato de magazine, é um 
canal de comunicação entre as produções de 
alunos de mestrado e doutorado em Memória 
Social e Bens Culturais e a comunidade. Sua 
linha editorial propõe (1) questões ligadas às 
diversas formas de expressão das linguagens 
culturais como textos escritos, autobiográficos, 
literários, jornalísticos, teatrais, das artes vi-
suais, etc; (2) estudos de caso de mobilidades 

culturais – espaciais, temporais, discursivas e 
linguísticas; e (3) análises críticas da noção de 
mobilidade cultural em contextos de globaliza-
ção e/ou de fronteira, marcados por fluxos mi-
gratórios, transferências e choques culturais.
 No número 16, de 2020/1, intitulado 
Narrativas de uma pandemia, inauguramos 
um ciclo de publicações sobre o tema que afli-
ge a todos os brasileiros e o mundo inteiro, 
que é o da pandemia.  Desdobrarmos o tema 
no segundo semestre de 2020, revelou-se in-
dispensável na medida em que as condições 
sanitárias do Brasil e do mundo se agravaram 
dando origem a uma necessidade ainda maior 
de adentrar a temática da pandemia e seus des-
dobramentos. Mais uma vez nossos discentes 
deram prova de resiliência, coragem e empatia 
com o sofrimento de tantas famílias enlutadas 

Foto: Fernando Pires

editorial
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“É com real contentamento 
que chegamos à vigésima
edição desse trabalho 
conjunto de professores,
mestrandos e doutorandos.”

“A revista nos oferece
a oportunidade única de interlocução 

em um espaço de libertação,
um espaço bem mais amplo

do que o de sala de aula
onde somos limitados,

de uma certa forma,
pelo programa a ser cumprido”

Foto: Fernando Pires
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com a perda de seus entes queridos, trabalhan-
do em torno do tema Marcas do distanciamen-
to. Naquela altura, o número de vítimas girava 
em torno de 200.0000. Hoje, diante do qua-
dro alarmante de mais de 600.000 vítimas, o 
tema continua a se impor como dominante das 
preocupações de todos. 
 Assim, mestrandos e doutorandos do 
PPG MSBC/Unilasalle voltam a debruçar-se 
sobre os desdobramentos da pandemia, dando 
ênfase os Vislumbres de uma pós-pandemia, 
imaginando e reinventando as circunstâncias 
positivas e negativas que poderão advir de pra-
ticamente dois anos vivendo sob a pandemia 
e tendo aulas unicamente de forma on-line 
remota síncrona. Durante esse espaço consi-
derável de tempo professores e alunos não se 
encontraram pessoalmente, aumentando a im-
portância das aulas virtuais que nos permitiam 
a troca de ideias, a possibilidade de nos confor-
tarmos mutuamente ouvindo as vozes e vendo 
na telinha os rostos de nossos alunos que en-
contravam – na ocasião das aulas – momentos 
enriquecedores de trocas de ideias, de contato 
com autores novos e de discussões profícuas 
que oportunizavam o (re) despertar de nossa 
criatividade e de nossas sensibilidades. 
 Gostaríamos igualmente de ressaltar 
que uma vez mais contamos, para o trabalho 
de diagramação e montagem da revista, com 
a competência e a enorme criatividade de 
nosso doutorando Paulo Fernando Pires da 
Silveira, professor da ULBRA e profissional 
da área da fotografia.  
 É com real contentamento que chega-
mos à vigésima edição desse trabalho conjunto 
de professores, mestrandos e doutorandos. A 
revista nos oferece a oportunidade única de in-
terlocução em um espaço de libertação, um es-
paço bem mais amplo do que o de sala de aula 
onde somos limitados, de uma certa forma, 
pelo programa a ser cumprido. Aqui os autores 
ousam incluir suas vivências, suas emoções e 
seus pensamentos sobre o futuro pós-pande-
mia. Vamos tentar segui-los com nossa leitura 
e acompanhar seus “vislumbres” do que poderá 
ser um mundo pós-pandêmico. 
 O primeiro artigo do presente número 
nos desafia com a pergunta: Como será o ama-
nhã? Responda quem puder....   As reticências 
são aqui significativas, pois de fato a canção 
colocava essa questão muito antes de se ouvir 

falar em pandemia. Se já era difícil prever o fu-
turo antes, imagine-se agora depois de termos 
todos experienciado tal flagelo.  A autora do ar-
tigo é Ana Paula Lonardi de Souza, que é nossa 
mestranda e também cantora e compositora, 
conhecida pelo nome artístico de Anaadi.  A 
autora observa que, devido ao longo período 
em que festas e outras fontes de renda para 
as comunidades envolvidas com o samba e o 
carnaval foram proibidas, o impacto financei-
ro, nos meios artísticos, foi brutal. Sem auxílio 
de investimentos públicos o Carnaval, que faz 
parte da memória nacional, está seriamente 
ameaçado. De maneira otimista, a autora do 
artigo e intérprete musical afirma que, sendo a 
música e a gastronomia dois importantes pila-
res de nossa identidade, elas ressurgirão com 
força nos almejados tempos pós-pandemia. 
 O segundo artigo trata dos legados da 
pandemia na educação básica, com foco para 
a E.E.E.F. Antonio Maria Claret, onde a dou-
toranda de nosso PPG em Memória Social 
e Bens Culturais, Denise Bock de Andrade, 
vem atuando paralelamente a sua profissão 
de professora na mencionada escola. O arti-
go destaca a importância do papel do profes-
sor em tempos de ensino remoto obrigatório, 
mas chama a atenção para o desafio que se 
coloca aos mestres em caso de alunos com de-
ficiência. Lembra, de forma oportuna que, se 
a tecnologia é de grande importância no atu-
al momento e certamente para a educação do 
futuro, ela não é suficiente para a formação e 
capacitação de professores.    
 A esse artigo segue-se a análise de 
Monique Valgas Ferreira sobre as diferentes 
formas de abuso e violência contra mulheres, 
destacando o aumento de violência no perío-
do da pandemia tendo em vista o isolamento 
das mulheres com seus agressores. Destaca 
os vários tipos de violência: física, psicológi-
ca, sexual, patrimonial e moral. Aponta para 
a importância de séries da web como físi-
ca, psicológica, sexual, moral e patrimonial.  
Destaca a importância de séries da web como 
O Confessionário – relatos de casa, que mos-
tram o lado sombrio das situações de violên-
cia contra mulheres, ocultada muitas vezes 
nos relatos oficiais. 
 O quarto artigo da mestranda Magali 
Regina Biffi aponta a história terrível da gran-
de pintora mexicana Frida Kahlo, destacando 
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“Aqui os autores 
ousam incluir suas 

vivências, suas 
emoções e seus 

pensamentos
sobre o futuro

pós-pandemia. 
Vamos tentar 
segui-los com 
nossa leitura e 

acompanhar seus 
“vislumbres” do 
que poderá ser 

um mundo 
pós-pandêmico. ”

de convivialidade: fazer e 
comer juntos o pão, o que 
pode apontar para o fato 
de que esta saudável mu-
dança de hábitos venha a 
permanecer nos tempos 
pós-pandemia.   
O último artigo é de au-
toria de Maria Geraldina 
Venâncio, doutoranda 
e pedagoga na escola de 
Educação Infantil Pinó-
quio, em Canoas. A autora 
mostra que grandes foram 
as sequelas que a pande-
mia deixou em crianças 
privadas do convívio com 
os colegas na escola. A op-
ção dos professores foi, 
nesse primeiro momento 
tornar prioritária a afeti-
vidade e a compreensão 
sobre o cognitivo, pois as 
crianças para enfrenta-
rem a volta às aulas preci-
sam primeiro curar-se das 
marcas psicológicas do 
longo afastamento com os 
colegas e os mestres. 

 Como já é tradicional, nossas revistas 
finalizando ou com uma resenha, ou uma en-
trevista ou uma homenagem.  No caso, Anaadi 
colaborou uma vez mais com um emocionado 
elogio ao filósofo Contardo Calligaris que nos 
deixou neste ano de 2021. 

 
AGRADECIMENTOS - As editoras ex-
pressam sua enorme gratidão ao Fernan-
do Pires que fez desse número uma obra 
de arte por seu talento, sua delicadeza e 
sua adesão à nossa proposta de criação 
de uma revista para expressar as memó-
rias culturais e suas formas de expressão, 
destacando, para além das sensibilida-
des dos mestrandos e doutorandos do 
PPG MSBC da Universidade LaSalle, seu 
potencial criativo. Ninguém melhor para 
traduzir em imagens tal potencial do que 
o fotógrafo-artista e doutorando de nos-
so programa, Fernando Pires.

seu exemplo de resiliên-
cia ao continuar a pintar 
mesmo sofrendo por anos 
seguidos dores pungentes 
devido a um trágico aci-
dente que transfixou sua 
coluna vertebral.  Seguiu 
pintando mesmo presa ao 
leito munida de um espe-
lho para poder enxergar o 
próprio rosto e seu corpo 
imobilizado. Identifica-se 
com a pintora, afirmando 
querer ser Frida Kahlo, o 
que significa resistir aos 
suplícios impostos pela 
pandemia, tentando sair 
ainda maior, quando o pe-
sadelo passar. 
 O quinto artigo 
de João Guilherme Rit-
ter Kupka vislumbra um 
mundo pós-pandemia sob 
o olhar do célebre poeta 
brasileiro Manoel de Bar-
ros.  João convida o leitor 
a pensar sobre o papel da 
poesia diante da tragédia 
mundial vivenciada pela 
pandemia e responde a partir do estilo da in-
ventividade manoelesa, indicando sua receita 
para um mundo melhor. Finaliza o artigo com 
o convite a enxergarmos o mundo pós-pande-
mia sob o prisma do retorno à docilidade da 
infância com enfoque à humanização e exem-
plifica com uma criação poética.
 No artigo seguinte, a autora – Ana Cris-
tina Freitas - mestranda e professora de francês 
na FEEVALE,  de forma muito bem humorada, 
dá exemplos da gastronomia francesa e a gran-
de oportunidade que os encontros familiares à 
mesa trazem para a harmonia das famílias. O 
isolamento perturbou, segundo a autora, um 
dos hábitos mais entranhados na comunidade: 
a comensalidade. Os franceses reagiram a di-
ferentes formas de isolamento social imposto 
pelas autoridades sanitárias, passando a ali-
mentar-se melhor na medida em que voltaram 
a preparar – como no passado, os próprios ali-
mentos, como o pão. Oportunamente, lembra 
a origem da palavra “compagnon” em francês 
que é proveniente da expressão latina “cum pa-
nis”, ou seja, “com pão”.  Pode-se inferir que 
o isolamento fez ressurgir hábitos saudáveis 
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Como será o amanhã? 
Responda quem puder… 

Memória do samba no pós-pandemia

Foto: Guilherme Santos

A indústria cultural do Samba é um dos setores que mais so-
freu com as medidas restri-

tivas em prevenção à Covid 19. A 
pandemia impôs não só uma crise 
financeira, mas também de lingua-
gem ao fazer artístico, que hoje 
tem na comunicação digital uma das 
únicas possibilidades de conta-
to entre artistas e públicos. Com 
mais de meio milhão de mortos até 

o mês de junho de 2021, o cená-
rio para um retorno gradual dos 
eventos musicais no país ainda não 
parece promissor. Mas a base do 
samba se constrói de memórias que 
agem subterrâneas (Pollak, 1989) 
em direção à esperança, e é com 
este pilar de ação que se estru-
turam iniciativas informais de so-
brevivência dos espaços de samba, 
até o dia em que todos poderemos de 
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“Sem 
investimento 

público algum,
todas essas 

famílias e toda 
rede de produção 

do carnaval 
estão sem

renda”

novo sambar aglomerados. Mas como 
será o cenário do samba após a pan-
demia? Voltaremos a um normal? Há 
quem diga que nunca deixamos de 
nos aglomerar, e por isso as mor-
tes continuam numerosas no Brasil. 
Mas este não é o caso das escolas 
de samba e de muitas casas de mú-
sica no Brasil.  
 Após um ano e meio de medidas 
proibitivas a eventos culturais 
presenciais em todo o território 
nacional, a indústria cultural do 
samba, que em sua multiplicidade 
comporta desde toda cadeia produ-
tiva do carnaval até os pequenos 
e médios empreen-
dedores da cultu-
ra e dos eventos, 
sofre abalos pro-
fundos. “Pelo rit-
mo da pandemia por 
aqui, tenho dúvidas 
se vai mesmo acon-
tecer o carnaval em 
2022. Além disso, 
tem muitas escolas 
endividadas, porque 
não conseguem movi-
mentar seus rendi-
mentos. Tudo isso 
dificulta uma situ-
ação que já está 
bem complicada”, 
afirma Dilmair Mon-
te, pesquisador das 
culturas afro-bra-
sileiras, diretor e carnavalesco 
de escolas de samba em Porto Ale-
gre. O cancelamento do carnaval de 
2021 implicou em perdas em diver-
sos setores, desde a própria pro-
dução dos desfiles e blocos de rua 
até os segmentos de bares, restau-
rantes e hotéis. Segundo um es-
tudo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV IBRE, 2021), estima-se que o 
carnaval 2021 movimentaria até R$ 
5,5 bilhões no Rio de Janeiro. Po-
rém, mesmo em meio a prejuízos, os 
trabalhadores do setor receberam 
auxílios da prefeitura da capital 
carioca, o mínimo que se esperaria 
do maior polo de samba do país. O 
mesmo não acontece na maioria dos 

municípios brasileiros. O Comple-
xo Cultural Porto Seco, área ofi-
cial do carnaval porto-alegrense e 
um dos mais importantes espaços de 
memória do samba na cidade, encon-
tra-se abandonado, com carcaças de 
carros alegóricos e lixo por todos 
os lados, ainda que sob a promessa 
(ainda não cumprida) da realização 
de um projeto, de autoria da União 
das Entidades Carnavalescas dos 
Grupos de Acesso de POA (UECGAPA), 
que previa reformas e construção 
de novas arquibancadas, ainda em 
2021, em troca de permutas de ter-
renos com a prefeitura. “Observan-

do como esta gestão 
municipal atua, não 
sabemos se isso vai 
mesmo acontecer em 
2021. O carnaval 
tá todo parado. As 
quadras não estão 
funcionando, por-
tanto não têm renda 
alguma, já que não 
podem mais fazer 
rodas de samba, pa-
godes e outras ati-
vidades com venda 
de bebida e ingres-
sos. Cada barracão 
contava, em média, 
com duas famílias 
que trabalhavam na 
zeladoria, remu-
neradas pelas di-

reções das escolas. Sem investi-
mento público algum, todas essas 
famílias e toda rede de produção 
do carnaval estão sem renda”, des-
taca Dilmair. 
 A esperança de que a imuni-
zação de toda população aconteça 
ainda em 2021 faz milhões de bra-
sileiros torcerem por um retorno 
do carnaval, dos shows musicais e 
da alegria ao país. Mas nem só de 
esperança se fazem os fios que sus-
tentam a resistência da indústria 
criativa do samba, já que para mui-
tos de seus empreendimentos e tra-
balhadores os impactos negativos 
do cancelamento do carnaval e do 
impedimento da realização de even-
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“Meu espírito
positivo acredita 

que as festividades 
brasileiras

retornarão com
força. A música e 
gastronomia são 

dois alicerces
importantes da
nossa cultura...”

tos culturais presenciais têm sido 
avassaladores. Na capital paulis-
ta, por exemplo, estima-se que 70% 
das casas noturnas de shows musi-
cais, muitos com samba em suas pro-
gramações, tenham fechado ou soli-
citado pedido de falência durante 
a pandemia. O Ó do Borogodó Bar, 
uma das mais importantes casas de 
samba de São Paulo, tem recorrido 
a vaquinhas na internet para pagar 
as contas atrasadas. Até mesmo ma-
térias no canal Globonews veicula-
ram com pedidos de doações ao bar 
que estava com ris-
co de falência. O 
Instituto Sociocul-
tural Afro-Sul Odo-
modê, referência em 
cultura afro-brasi-
leira em Porto Ale-
gre, tem promovido 
feijoadas para ten-
tar arrecadar fun-
dos, além de reali-
zar cursos online e 
projetos culturais 
virtuais a partir de 
editais públicos. A 
ausência de eventos 
afeta especialmen-
te os profissionais 
apelidados “da gra-
xa”, como técnicos 
de som e luz, roa-
dies e diretores de 
palco, que tanto em 
São Paulo como em todo Brasil tive-
ram sua estabilidade mental e emo-
cional abaladas. Muitos dependem 
hoje de trabalhos em serviços ge-
rais e iniciativas solidárias para 
doações de cestas básicas, como a 
campanha “Salve a Graxa”, promovi-
da por roadies e artistas de Por-
to Alegre. Medidas públicas como o 
auxílio emergencial e a Lei Aldir 
Blanc não deram conta de sanar os 
problemas econômicos e simbólicos 
criados pela crise, e também não 
estão disponíveis para todos. “Os 
trabalhadores do carnaval, que an-
tes eram contratados das escolas, 
agora estão se virando com traba-
lhos como uber e faxinas. Alguns 

voltaram a costurar em casa, ou-
tros fazem pão caseiro, essas coi-
sas. A prefeitura não previu nenhum 
tipo de auxílio emergencial pros 
realizadores do carnaval. Isso se-
ria o ideal, mas não aconteceu. 
Houve apenas uma live que a UEC-
GAPA, mantenedora do carnaval do 
Porto Seco, fez a partir da verba 
de um edital da Lei Aldir Blanc. 
Aí algumas escolas receberam pe-
quenas ajudas de custo para reali-
zar essa live, mas de forma alguma 
isso resolveu a situação preocu-

pante de descaso 
que está vivendo 
o carnaval porto-
-alegrense”, aponta 
Dilmair. O Matita 
Perê, um dos mais 
importantes espaços 
de shows de samba 
na capital gaúcha, 
resiste às custas 
da insistência e da 
fé de seus gesto-
res e equipe: “Os 
impactos pela pan-
demia são os piores 
desde a fundação, 
em 2009. A casa de-
mitiu 70 por cento 
dos colaboradores e 
não gera faturamen-
to suficiente para 
remunerar os outros 
30. Tentamos tele-

-entrega de comidas, mas o mercado 
saturado e as taxas abusivas dos 
aplicativos não são uma opção viá-
vel para cobrir os altos custos da 
nossa estrutura. Conseguimos fazer 
poucos eventos nesse período, não 
mais de 20 shows, e com a lotação 
reduzida somada ao distanciamento 
das mesas, o público fica um terço 
da capacidade total, o que torna 
o faturamento insuficiente”, afir-
ma o proprietário do local, Felipe 
Stella. O samba está na identidade 
da casa, e todos os mais de 3100 
shows ali realizados tiveram sam-
bas em seus repertórios. Não bas-
tasse sua importância cultural, 
por exaltar o samba e a MPB até 
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Foto: Guilherme Santos

mesmo em suas paredes e cardápios, 
o Matita Perê já acolheu cerca de 
300 artistas em sua programação, 
contribuindo continuamente para a 
memória e para a indústria cultu-
ral do samba na cidade. “O Matita é 
um espaço para os apaixonados por 
brasilidade, onde grandes artis-
tas da música brasileira desfilam 
clássicos e novidades, mantendo 
os grandes compositores vivos na 
memória afetiva das gerações. Meu 
espírito positivo acredita que as 
festividades brasileiras retorna-
rão com força. A música e gas-
tronomia são dois alicerces im-
portantes da nossa cultura, e o 
nosso público, ainda que com certa 
apreensão, tem se mostrado bas-
tante interessado na reabertura 
da casa”, afirma Stella.   
 Entre artistas e produtores 
culturais, somam-se alternativas 

antes impensáveis para driblar os 
efeitos econômicos da pandemia, a 
maioria envolvendo o subemprego. 
Quanto aos desafios impostos sobre 
a linguagem, a solução também não 
parece ter sido encontrada. Em mar-
ço de 2020, houve o boom das lives, 
apresentações virtuais cujo enga-
jamento promove, por vezes, con-
tribuições espontâneas do público. 
Artistas famosos recebem grandes 
quantias do público, e ainda con-
tam com patrocínios robustos para 
a produção de suas lives que, em 
geral, são beneficentes. Já artis-
tas independentes, em sua maioria, 
ainda encontram perguntas sem res-
posta sobre como engajar seus pú-
blicos simbólica e financeiramente 
em períodos de confinamento. En-
quanto cientistas prevêem a chance 
de outras futuras pandemias, es-
pecialmente num contexto mundial 
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globalizado onde é imensa a circu-
lação de pessoas e de vírus, per-
guntas urgentes se impõem ao cam-
po das linguagens culturais: como 
criar uma indústria de eventos que 
não dependa de aglomerações para 
artistas e públicos de todos os 
níveis econômicos e sociais? Como 
ultrapassar a ordem criativa das 
lives para propostas alternativas 
e mais atraentes? No campo do sam-
ba, vê-se alguns expoentes como a 
carioca Teresa Cristina, apelidada 
de “rainha das lives”. Cantora e 
compositora negra, Teresa é um dos 
maiores nomes contemporâneos do 
samba, e começou suas lives para 
lidar com a saúde mental em meio ao 
isolamento mandatório. A partir de 
seus encontros virtuais, inúmeros 
artistas convidados compartilharam 
seus trabalhos, impressões e conhe-
cimentos sobre o imenso repertório 
de clássicos e novidades do sam-
ba disponível no Brasil. As lives 
da “rainha” tornaram-se um espaço 

imaterial de memória, e se encon-
tram disponíveis para os curiosos 
do gênero. Mas para além das li-
ves, que, para muitos, já se tor-
nam enfadonhas, alguns ensaios de 
opções para eventos de música são 
promovidos na esperança de cobrir 
a ausência de eventos presenciais, 
ainda que sem muito sucesso. Shows 
ao estilo drive-in mobilizam agen-
tes culturais e públicos ávidos por 
matar a saudade de ver de perto um 
espetáculo. Porém, não se tem da-
dos sobre a presença do samba nes-
tes espaços, em geral, acessíveis 
apenas à parte da população que 
tem propriedade de um automóvel. 
Fomentar parcerias de pesquisa e 
gestão, entre iniciativas pública 
e privada, no sentido de descobrir 
outras linguagens possíveis para 
que, em tempos desta ou de outras 
pandemias, a música pudesse ocupar 
as ruas de forma afetiva e sem ge-
rar aglomerações parece ser a uto-
pia do momento.  

Foto: Dulce Helfer

O samba 
lança 
luz aos 
temas 
mais 
urgentes 
da
vida...

O samba 
lança 
luz aos 
temas 
mais 
urgentes 
da
vida...
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 O samba sempre aconteceu no 
âmbito das utopias, através da 
esperança, da arte e da filosofia 
da vida. Talvez seja a memória do 
samba a nos ajudar a vislumbrar 
rumos pós-pandêmicos e nos aven-
turar numa nova era. Talvez sejam 
os filósofos do samba a responder 
ou perguntar sobre futuros cami-
nhos, transmitindo as memórias de 
resistência de nossos ancestrais. 
Talvez pela memória daqueles que 
quando pensam no futuro, não es-
quecem o seu passado, como diria 
Paulinho da Viola em “Dança da So-
lidão”, ou dos que sabem que “o sol 
há de brilhar mais uma vez”, como 
Nelson Cavaquinho em “Juízo Fi-
nal”. O samba lança luz aos temas 
mais urgentes da vida por vozes 
subterrâneas que cantam a ousa-
dia de querer “um país que não tá 
no retrato”, como o samba-enredo 
da Mangueira do carnaval de 2019, 
que trocou “Ordem e Progresso” por 
“Índios, negros e pobres” em sua 
bandeira verde e rosa do Brasil. 
O samba vem anunciando utopias do 
que ainda não é, mas poderia es-
tar por vir. Talvez agora, anuncie 
um mundo que lida com um legado 
de mortes e silêncios gritantes 
com um pouco mais de empatia, de 
equidade, de respeito ao patri-
mônio, à natureza e à liberdade. 
Um dos últimos membros da geração 
de pioneiros do samba nos deixou, 
aos 96 anos, um legado de clássi-
cos. Ao partir justo no ano mais 
trágico do século para a cultura 
brasileira, 2021, Nelson Sargen-

to nos lembra em poucas palavras, 
como fazem os gênios, a essência 
da memória deste que é o maior pa-
trimônio musical do país: O samba 
“agoniza, mas não morre”. E mes-
mo em face a tantos sufocamentos, 
alguém sempre o socorre “antes do 
suspiro derradeiro”. Para socor-
rer o samba, talvez seja preciso 
fazer perguntas cuja equação pa-
rece por vezes impossível de ser 
resolvida. Há que se lembrar, po-
rém, que já pareceu impossível que 
mulheres tivessem voz e voto, que 
negros se tornassem ícones cul-
turais e que suas produções vi-
rassem símbolo de brasilidade em 
todo o mundo. Como será o amanhã? 
Como vai ser o destino do samba no 
pós-pandemia? Responda, respon-
da quem puder. Alguém pode? Quem 
pode somos, juntos, todos nós. 
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Figura 1 - Escola
Fonte: https://pixabay.com/pt/

Legados da pandemia na 
educação básica: 

um olhar para o ensino digital na 
E.E.E.F. Antônio Maria Claret

Em março de 2020 foi declara-
da pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) a pandemia da co-

vid-19. O desconhecimento sobre o 
novo vírus e a inexistência de va-
cina levaram as autoridades sani-
tárias a tomar decisões para con-
trolar a contaminação da população 

mundial. Em março de 2020, compre-
endendo a gravidade e o avanço da 
doença, alternativas como o fecha-
mento de escolas foram decisivas 
para controlar a disseminação do 
vírus. Medidas adotadas como o dis-
tanciamento social provocaram a in-
terrupção das aulas presenciais na 
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Sobre os impasses 
que dificultam ou 
inviabilizam a 
realização de 
determinadas 
atividades por meio 
do ensino remoto,
o desafio se estende 
aos profissionais 
da educação quando 
o assunto se refere 
ao atendimento de 
alunos portadores 
de algum tipo de
deficiência. 

Educação Básica. Repentinamente, 
hábitos frequentes como deslocamen-
tos e aglomerações tornaram-se um 
risco à saúde em escala global. Im-
pedidos de frequentar a escola pe-
las restrições sanitárias, a rotina 
escolar precisou ser reorganizada 
para garantir a continuidade do ano 
letivo. Após um ano, no decorrer do 
primeiro semestre de 2021, o número 
de vidas ceifadas pela doença atin-
giu 3,5 milhões no mundo. 
 Em resposta à prescrição do 
distanciamento social e do fecha-
mento de escolas, decisões preci-
saram ser tomadas rapidamente para 
garantir o andamento das ativida-
des escolares. Professores e alu-
nos da educação básica tiveram que 
se adaptar a um novo modelo de en-
sino por meio da implementação de 
ferramentas tecnológicas, como o 
Google Sala de Aula. Para atender 
às demandas escolares, adotou-se 
o ensino remoto como medida emer-
gencial. Paralelamente a esse novo 
cenário de distanciamento social e 
de um ensino mediado pela inter-
net, o home office foi introduzido 
na educação. Para o professor, o 
ambiente doméstico tornou-se seu 
ambiente de trabalho.  
  A implementação do home offi-
ce é uma modalidade de trabalho que 
surgiu recentemente e foi imple-
mentada na educação de forma mais 
acentuada e forçada durante a pan-
demia. É importante ressaltar que o 
home office requer estruturas ade-
quadas para executar as tarefas, no 
entanto, uma queixa frequente por 
parte dos estudantes é a falta de 
um ambiente tranquilo para estudar. 
Em muitos casos, os alunos também 
não têm condições de realizar as 
tarefas dentro de prazos em razão 
do compartilhamento dos aparelhos 
eletrônicos entre os membros da fa-
mília. Da mesma forma, a experiên-
cia em relação aos professores foi 
semelhante. Para escolas do Ensino 
Fundamental, o governo do Estado 
conseguiu distribuir chromebooks 
para professores somente em abril 
de 2021 - distribuição ainda não 
concluída no mês de junho para quem 
leciona nas séries iniciais. Com a 
chegada da pandemia, muitos pro-

fessores utilizaram seus próprios 
equipamentos eletrônicos como o ce-
lular, por exemplo. 

(Des) conectados: desigualdades 
sociais e tecnológicas na educação

 O ensino remoto implantado de 
maneira emergencial sinaliza al-
ternativas para a educação do país. 
Se por um lado, a partir de políti-
cas públicas efetivas, a educação 
remota pode servir como acesso ao 

conteúdo escolar, consequentemen-
te, desempenham também, novas es-
tratégias de aprendizado. Do mesmo 
modo que computadores, celulares e 
tablets serviram como meio de aces-
so às aulas remotas, garantindo em 
certa medida a aprendizagem, o mo-
mento propiciou também um melhor 
domínio no que se refere ao ma-
nuseio destes equipamentos. Nesse 
sentido, a pandemia desvendou fa-
lhas nas políticas públicas de in-
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Figura 2 - Trabalho 
Fonte: https://pixabay.com/pt/

clusão digital, apontando para a 
importância da alfabetização digi-
tal de professores, alunos e pais, 
que em muitos casos, tiveram que 
aprender a lidar com ferramentas 
tecnológicas de improviso.
 A escola proporciona um am-
biente de interação social e re-
cursos pedagógicos que se somam às 
diversas opções no planejamento do 
professor. Da sala de aula às te-
las, professores não se sentiram 
preparados para lidar com as no-
vas ferramentas em tão pouco tem-
po, pois contaram, em grande parte, 
apenas com o apoio da internet e 
de seus computadores, que passaram 
a se apresentar como única forma 
de ministrar aulas. Nesse sentido, 
recursos disponibilizados ante-
riormente pela escola como quadros, 
projetores e livros, foram, em cer-
ta medida, suprimidos ou substi-
tuídos pelas ferramentas tecnoló-
gicas, limitando interações entre 
professores e estudantes. 

 Sobre os impasses que difi-
cultam ou inviabilizam a realiza-
ção de determinadas atividades por 
meio do ensino remoto, o desafio se 
estende aos profissionais da educa-
ção quando o assunto se refere ao 
atendimento de alunos portadores 
de algum tipo de deficiência. Uma 
das razões é que, no modelo on-li-
ne, esses recursos são precários 
ou limitados para as famílias. Di-
ficuldades como o acesso à inter-
net, limite de dados, carência de 
aparelhos eletrônicos ou embaraços 
na hora de acessar as plataformas 
somam um conjunto de empecilhos 
para as famílias.   
 Ainda sobre as dificuldades que 
a educação enfrenta na pandemia, o 
Comitê Estadual de Acompanhamento 
da Crise Educacional no RS divul-
gou uma pesquisa sobre as desigual-
dades no acesso remoto. Conforme 
dados do Comitê, “enquanto 59% dos 
alunos das escolas estaduais e 47% 
das municipais dizem ter computa-
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Para o educador 
e escritor 
José Carlos Libâneo, 
muitos pais acreditam 
que “as questões de 
aprendizagem seriam 
resolvidas com a 
tecnologização 
do ensino” (1998, p. 6). 
Ou ainda, órgãos 
como as Secretarias 
de Educação 
“imaginam que a
utilização das novas 
tecnologias seria 
suficiente para
formar ou capacitar 
professores”
(1998, p.6). 

dor, na rede privada, mais de 96% 
dos estudantes possuem o equipamen-
to”. Os percentuais apontam para 
a desigualdade entre estudantes da 
educação básica matriculados em es-
colas públicas e privadas. Da mesma 
forma, “o percentual de estudantes 
que afirmaram ter aulas no momento 
da pandemia na rede privada foi de 
93%”. Enquanto no ensino público, 
pais de “22% disseram ter algum fi-
lho sem aula remota na rede muni-
cipal e 13% declararam ter algum 
filho da rede estadual sem conseguir 
fazer atividades online”.

Tecnologias digitais: impasses e 
possibilidades na E.E.E.F. Antônio 
Maria Claret

 Para o educador e escri-
tor José Carlos Libâneo, muitos 
pais acreditam que “as questões de 
aprendizagem seriam resolvidas com 
a tecnologização do ensino” (1998, 
p. 6). Ou ainda, órgãos como as Se-
cretarias de Educação “imaginam que 
a utilização das novas tecnologias 
seria suficiente para formar ou ca-
pacitar professores” (1998, p.6). É 
verdade que em meio a uma sociedade 
repleta por diferentes mecanismos 
de comunicação e informação, o pro-
fessor é pressionado a lidar com a 
multiplicidade de ferramentas tec-
nológicas, por vezes, sem conheci-
mento de seu funcionamento.
 Professores da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental Antô-
nio Maria Claret, localizada no 
município de Esteio, vêm articu-
lando múltiplas formas para aten-
der às demandas educacionais, es-
pecialmente para a educação dos 
mais vulneráveis. Desde março de 
2020, professores vêm realizando 
multitarefas e adaptando o forma-
to das aulas remotas em atividades 
impressas, para atender estudantes 
que não possuem acesso à inter-
net ou portadores de alguma defici-
ência que necessitam de conteúdos 
adaptados. Com o objetivo de levar 
a educação até suas casas e para 
que não perdessem por completo o 
vínculo escolar, a distribuição de 
livros didáticos também foi um re-
curso disponível para estudantes 

que vivem em situação de vulnera-
bilidade social. O formato impres-
so das atividades adaptadas às ne-
cessidades dos estudantes tem sido 
a escolha viável pelas famílias. 

Um olhar para o futuro

 De acordo com a Secretaria 
Estadual da Educação do Rio Grande 
do Sul, o funcionamento das fer-
ramentas tecnológicas estava pre-
visto para o ano de 2023. No en-
tanto, diante do cenário imposto 
pela pandemia, a implementação das 
aulas virtuais precisou ser ante-
cipada na Rede Estadual de Ensino. 
No entanto, a implementação dessas 
ferramentas não foi e não será o 
único meio possível de garantir o 
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Professores 
da E.E.E.F. Antônio 

Maria Claret, 
localizada no 

município de Esteio, 
vêm articulando 

múltiplas formas 
para atender 
às demandas 

educacionais, 
especialmente para 

a educação dos 
mais vulneráveis. 

vínculo escolar em razão da exposi-
ção à vulnerabilidade de crianças e 
adolescentes que se intensificou na 
pandemia e a necessidade de intera-
ção social de que necessitam. Para 
Lúcia Dellagnelo, diretora-presi-
dente do CIEB (Centro de Inovação 
para a Educação Brasileira), “a ex-
periência atual de ensino remoto 
mostra que a política educacional 
precisa contemplar o ensino híbri-
do como modalidade oferecida por 
todas as escolas.” De acordo com a 
diretora-presidente, “podem haver 
eventos climáticos e outros moti-
vos para ter que fechar a escola” 
e ressalta “o ensino híbrido amplia 
as experiências de aprendizagem 
dos jovens e aproxima a educação da 
maneira como vivem hoje, permeada 
pela tecnologia.”
 Em maio de 2021, decorrido 
mais um ano de pandemia e de aulas 
presenciais suspensas na rede es-
tadual, o retorno às aulas presen-
ciais dividiu opiniões. Com o agra-
vamento da doença e o surgimento de 
novas variantes, famílias optaram 
pela continuidade do ensino remoto, 
sem a presença do aluno na escola. 
Para aqueles que enfrentam dificul-

dades no acesso ou não dispõem de 
recursos tecnológicos, o retorno às 
aulas foi essencial. 
 O primeiro semestre de 2021 
contabilizou mais de 470 mil mortes 
pela doença e aventa-se uma tercei-
ra onda. Estima-se que os órgãos 
governamentais reflitam sobre as 
novas estratégias para a educação 
pós-pandemia a partir da implemen-
tação de ferramentas tecnológicas e 
que estas possam alcançar estudan-
tes de maneira democrática. 
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#fiqueemcasa: 
mulheres isoladas 

com seus agressores 
na pandemia

A pandemia causada pelo vírus da COVID 19 trouxe diversas 
mudanças na rotina de todos, 

principalmente pela necessidade 
do isolamento social. Algumas em-
presas adotaram o modelo de tra-
balho home office, os números de 
desempregados aumentaram, houve o 
ensino remoto, as casas passaram 
a ser os locais de trabalho, es-
tudos e até mesmo de lazer. Há di-
versas perspectivas, muitas pes-
soas se adaptaram rapidamente ao 
novo modo de vida, outras espe-
ram ansiosas pela volta à norma-
lidade, mas para muitas mulheres 
a pandemia trouxe além do vírus 
outros desafios: 
conviver mais 
horas do dia com 
seus agressores. 
O isolamento so-
cial nesse con-
texto pandêmico 
é uma das melho-
res alternati-
vas para conter 
a proliferação 
do vírus, mas 
pode se tornar um 
dos ambientes de 
maior risco para 
a integridade fí-
sica e psicoló-
gica de mulheres. No Brasil, se-
gundo a pesquisa desenvolvida no 

início de 2021 pelo Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública (FBSP) 
com mulheres de todas as classes 
sociais com 16 anos ou mais, teve 
resultados alarmantes. Durante a 
pandemia, a cada um minuto oito 
mulheres são agredidas fisicamente 
no Brasil, sendo que para 50,8% 
das mulheres que sofreram vio-
lência acreditam que a pandemia 
influenciou para agravar de algum 
modo a violência. As estatísticas 
são assustadoras em todo o mundo, 
o isolamento social faz com que 
o convívio com os agressores seja 
maior, o que pode causar mais difi-
culdades para ocorrer a denúncia, 

resultando no au-
mento da violên-
cia. Assim, 51,1% 
dos brasileiros 
relatam que viram 
alguma situação 
de violência con-
tra a mulher nos 
últimos doze me-
ses (FBSP, 2021). 
Além da violên-
cia doméstica e 
de gênero, os nú-
meros de femini-
cídio cresceram, 
segundo o 14° 
Anuário Brasi-

leiro de Segurança Pública, 648 
mulheres foram assassinadas nos 

Durante 
a pandemia a 

cada um minuto 
oito mulheres 
são agredidas 
fisicamente 

no Brasil
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primeiros seis meses do ano de 
2020, o que equivale a um aumento 
de 22,2% comparados com o mesmo 
período do ano anterior no país.

Afinal, em que se enquadra a vio-
lência doméstica?

 Ao ler dados estatísticos 
tão pesados, surge a necessida-
de de refletir sobre: como somos 
como sociedade? Como acolhemos as 
vítimas de violência doméstica? 
Será que somos omissos? Será que 
alguém que conheço sofre violên-
cia doméstica? Apesar de fazermos 
parte de uma era na qual a infor-
mação e a tecnologia estão tão 
presentes, como ainda é possível 
os dados aumentarem? O primeiro 
passo para ajudar as mulheres ou 
até para saber se você está em 
um relacionamento abusivo é en-
tender o que o caracteriza. Além 
do feminicídio, que é a morte da 
mulher pela violência de gênero, 
há diversos outros tipos de vio-
lência. Agressões físicas leves, 
ciúmes excessivos podem ser con-

fundidos como amor e zelo do par-
ceiro, assim a mulher acaba por 
relevar a situação.  Segundo o 
Instituto Maria da Penha, a vio-
lência contra a mulher pode ser 
caracterizada em cinco aspectos:

 ● Violência física: es-
pancamento; atirar objetos, sa-
cudir e apertar os braços; es-
trangulamento ou sufocamento; 
lesões com objetos cortantes ou 
perfurantes, ferimentos causados 
por queimaduras ou armas de fogo; 
tortura.

 ● Violência psicológica: 
ameaças; constrangimento; humi-
lhação; manipulação; isolamento 
(proibir de estudar e viajar ou 
de falar com amigos e parentes) 
vigilância constante; perseguição 
contumaz; insultos; chantagem; 
exploração; limitação do direi-
to de ir e vir; ridicularização; 
tirar a liberdade de crença, dis-
torcer e omitir fatos para deixar 
a mulher em dúvida sobre sua me-
mória e sanidade (Gaslighting).

Imagem do relato 3 da terceira temporada da Web série
Confessionários – Relatos de Casa, com a atriz Suzete Martinez
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são relatos que
não encontramos 
nas histórias
oficiais

 ● Violência sexual: es-
tupro; obrigar a mulher a fazer 
atos sexuais que causam descon-
forto ou repulsa; impedir o uso 
de métodos contraceptivos ou for-
çar a mulher a abortar; forçar 
matrimônio, gravidez ou prosti-
tuição por meio de coação, chan-
tagem, suborno ou manipulação; 
limitar ou anular o exercício dos 
direitos sexuais e reprodutivos 
da mulher. 

 ● Violência patrimonial: 
controlar o dinheiro; deixar de 
pagar pensão alimentícia; des-
truição de documentos pessoais; 
furto, extorsão ou dano; estelio-
nato; privar de bens, valores ou 
recursos econômicos; causar danos 
propositais a objetos da mulher 
ou dos quais ela goste.

 ● Violência moral: acu-
sar a mulher de traição; emitir 
juízos morais sobre a conduta; 
fazer críticas mentirosas; expor 
a vida íntima; rebaixar a mulher 

por meio de xingamentos que inci-
dem sobre sua índole; desvalori-
zar a vítima pelo seu modo de se 
vestir.

 A seguir, apresentaremos al-
gumas web-séries com relatos de 
mulheres que tratam do tema:
 
 O Confessionário – relatos 
de casa trata-se de uma web série 
disponível no Youtube e pode ser 
encontrada também nas redes so-
ciais. Tem como assunto principal 
relatos reais de violência domés-
tica e de gênero antes e durante 
a pandemia. Teve sua estreia em 
24 de agosto de 2020 e atualmente 
já possui 3 temporadas, teve sua 
criação devido ao aumento dos nú-
meros de violência durante a pan-

Imagem do relato 6 da terceira temporada da Web série
Confessionários – Relatos de Casa, com a atriz Kaya Rodrigues
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demia a fim de espalhar a cons-
cientização por meio de relatos 
interpretados por atrizes. No ano 
de 2020 a web-série       par-
ticipou do 48° festival de cine-
ma de Gramado e conquistou a 2ª 
maior votação do público para o 
Prêmio Tecna RS. Cada episódio da 
web-série tem em média 20 minu-
tos e há versões com acessibili-
dade (libras e audiodescrição), 
cada episódio é composto por uma 
atriz convidada a encenar um re-
lato baseado em fatos reais de 
violência doméstica e de gênero e 
foram gravados totalmente a dis-
tância devido à pandemia. A au-
toficção tem um papel fundamental 
para se falar de assuntos comple-

xos e traumáticos. A legislação 
é uma abordagem técnica, pare-
ce fácil identificar a violência, 
mas a realidade é cheia de nuan-
ces, sentimentos, misto de amor e 
ódio, vergonha, medo, raiva, dor. 
Essas subjetividades que compõem 
os seres envolvidos na relação é 
que fazem com que muitas mulheres 
demorem a aceitar que estão em 
um relacionamento abusivo e não 
saiam no primeiro sinal de abuso. 
A webs-série é um meio de dar voz 
a essas mulheres que estão em seu 
lar, com seus filhos, com um ima-
ginário de relacionamento cons-
truído e que se aceitar como ví-
timas e ter de contar a estranhos 
em uma delegacia as atrocidades 
que passam em quatro paredes pa-
rece absurdo “Eu era apaixonada 
por ele, eu era apaixonada pela 
vida que a gente ia levar juntos. 
E como ele podia ser tão dife-
rente? A única coisa que ele ti-
nha antes desse casamento era ser 
muito ciumento” [sic] as vítimas 
tendem a relevar os primeiros si-
nais e o quadro de violência só 

Imagem do relato 8 da segunda temporada da Web série 
Confessionários – Relatos de Casa, com a atriz Eva

A violência 
doméstica 

pode atingir 
qualquer 

camada social.



25

tende a piorar com o passar do 
tempo, assim como pode ser iden-
tificado no relato de número 3 da 
terceira temporada encenado pela 
atriz Suzete Martinez, que conta 
o caso de uma mulher que após se 
casar passou a viver em cárcere 
longe de sua família e teve que 
fugir para livrar-se do agressor. 
 Utilizar relatos pessoais é 
uma forma de dar vida e rosto a 
essas estatísticas, não são so-
mente números, há vida por trás de 
cada notificação e subnotificação, 
há lutas de milhares de mulheres 
para se libertarem de lares abu-
sivos, de ambientes nocivos onde 
elas não podem simplesmente exis-
tir, onde nada e tudo servem como 
justificativa para uma agressão 
física e verbal. Apesar de se tra-
tar de memórias sensíveis, segun-
do Michael Pollak (1989), essas 
memórias são relacionadas às me-
mórias subterrâneas, são relatos 
que não encontramos nas histórias 
oficiais. Esses relatos podem ser 
difíceis de ouvir, pois descre-
vem situações de graves violên-
cias como o estupro, mas é algo 
que infelizmente compõe a socie-
dade em que vivemos e ignorar não 
é a melhor forma de lidar com o 
problema. O primeiro passo para 
as mulheres saírem dessa situação 
é assumirem para si mesmas que se 
encontram nela. A violência domés-
tica pode atingir qualquer camada 
social, assim, é necessário que o 
assunto seja debatido em diversos 
âmbitos e que sejam utilizados os 
próprios relatos. Segundo o di-
cionário de Expressões da Memória 
Social, Bens Culturais e da Ci-
berCultura (2017), as escritas de 
si, nas quais o autor utiliza o eu 
em gêneros literários, mesclando 
ficcional com o real      ajuda 
as possíveis vítimas a identifica-
rem mais facilmente o abuso. Há 
também campanhas específicas para 
o contexto pandêmico que têm se 
mostrado eficientes.  Porém é pre-

ciso fazer com que as mulheres 
percam a vergonha de denunciar e 
que frases como “em briga de ma-
rido e mulher não se mete a co-
lher” sejam excluídas do nosso 
vocabulário: que abusos não sejam 
naturalizados, que amor não seja 
confundido com controle e ciúmes 
jamais será considerado zelo. Ao 
invés de conclusões, talvez te-
nham surgido mais indagações, é 
necessário sempre estar em alerta 
para que um ciclo de violência e 
abuso não se inicie. É necessário 
identificar as nuances que esses 
tipos de relacionamentos abusivos 
possuem, a violência por diversas 
vezes é velada.  Quanto mais tem-
po levar para a mulher sair de um 
relacionamento abusivo, as chances 
de ocorrerem consequências menores 
ao psicológico e integridade físi-
ca da mulher aumentam. E não es-
queça: a culpa nunca é da vítima!
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Não podemos 
esperar que tudo
esteja bem para 
sermos felizes. 
Momentos de 
tristeza todos temos, 
mas é importante 
sermos felizes, apesar 
de tudo o que estamos 
enfrentando e 
superar os desafios
e a dor que nos 
foram impostos.

Quero ser 
Frida Kahlo
Esta pandemia do coronavírus 

afetou, direta ou indiretamen-
te, a vida de milhões de pes-

soas no mundo inteiro.  Tivemos que 
viver a individualidade. Entendemos 
que estamos passando por um momen-
to extremamente difícil e que, ape-
sar de precisarmos voltar às nossas 
atividades habituais e começar a 
reconstruir as nossas vidas, teme-
mos que as coisas continuem difí-
ceis por algum tempo ainda levando 
em conta a história de pandemias 
passadas. Pelo menos até o final de 
2021, talvez ainda em 2022 estaremos 
na pandemia.
 Não temos ideia certa sobre o 
que virá após a pandemia: são tan-
tas expectativas em jogo que qual-
quer especulação será uma grande 
decepção. A única certeza é que nós 
mudamos! Para melhor ou pior, mas 
mudamos.  O que determinará isso 
será a maneira como estamos vivendo 
hoje. Embora esse vírus tenha afe-
tado a nossa vida, nos transforma-
do em reféns e modificado tudo que 
fazemos, nós precisamos reagir. Não 
podemos esperar que tudo esteja bem 
para podermos ser felizes. Momentos 
de tristeza todos temos, mas é im-
portante sermos felizes apesar de 
tudo isso que estamos enfrentando e 
superar os desafios e a dor que nos 
foram impostos.
 Não podemos ficar ociosos. Te-
mos que produzir para agregar no 
pós-pandemia. Mas o que poderíamos 
fazer durante a quarentena? Isaac 
Newton criou a Teoria da Gravidade 
durante quarentena de peste bubô-
nica em Londres e Shakespeare pro-
vavelmente tenha escrito algumas de 
suas obras notáveis como Rei Lear 
e Macbeth.  Observemos que duran-
te os anos de 1603 e 1613, quando 
Londres registrou surtos da peste 
Bubônica, a companhia de teatro fi-
cou fechada durante quarentena.  E 
a artista plástica mexicana Frida 

Kahlo não ficou em quarentena por 
conta de uma pandemia, o isola-
mento dela se deu após um acidente 
entre o ônibus em que ela estava e 
um bonde. Frida ficou hospitalizada 
por um tempo e, após ser liberada, 
ficou sobre uma cama até o final da 
vida. E é sobre essa mulher fantás-
tica que vamos escrever e em como 
ela conseguiu ser exemplo de vida, 
apesar da dor.  Foi no período de 
mais intensidade da dor que ela 
desenvolveu um amor incondicional 
pela arte e começou a pintar.  Dei-
xou-nos um legado de obras que re-
tratam a sua dor, uma história de 
vida muito significativa e frases 
que nos ajudarão a refletir sobre o 
que estamos vivendo neste momen-
to coletivo de dor. Mas a vida não 
foi muito fácil para Frida, desde 
criança ela foi marcada por eventos 
que a colocaram à parte da socie-
dade, porém nada disso a deteve. 
 Frida Kahlo (1907-1954) era uma 
criança gordinha, quando pequena. 
Uma fotografia da família mostra, 
mais tarde, uma menina muito di-
ferente, magra e com um rosto som-
brio. A razão dessa mudança foi se-
quela de poliomielite com seis ano 
de idade. “Quando Frida melhorou, 
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Não podemos 
esperar que tudo
esteja bem para 
sermos felizes. 
Momentos de 
tristeza todos temos, 
mas é importante 
sermos felizes, apesar 
de tudo o que estamos 
enfrentando e 
superar os desafios
e a dor que nos 
foram impostos.

um médico recomendou um progra-
ma de exercícios para fortalecer a 
mirrada perna direita.” (HERRERA, 
2011, p. 30)
 Aos dezoito anos, Frida sofreu 
um terrível acidente. “Foi um daque-
les acidentes que fazem uma pessoa, 
mesmo anos depois do fato, estre-
mecer de horror. Envolveu a colisão 
entre um bonde e um precário ônibus 
de madeira, e transformou a vida de 
Frida Kahlo.” (HERRERA, 2011, p. 67) 
Quando Alejandro descreve o aciden-
te, o faz em um tom quase inaudível, 
como se pudesse evitar a lembrança 
falando dela em voz baixa. 

O bonde elétrico com dois va-
gões aproximou-se bem devagar 
do ônibus.  [...] Quando o ôni-
bus atingiu o máximo de sua 
flexibilidade, explodiu em mil 
pedaços, e o bonde continuou 
em movimento, despencando so-
bre muita gente.  Mas em meio 
às hastes de ferro do bonde, o 
corrimão quebrou e atravessou 
Frida de fora a fora, na altura 

Frida pinta a dor
Fonte: https://medium.com/@oquecoisa/frida-pinta-a-dor-75d2e8af12c6

da pélvis. [...] Eu a peguei no 
colo – naquele tempo eu era um 
rapaz forte - e percebi horro-
rizado que ela tinha um pedaço 
de ferro atravessado no cor-
po. Um homem disse: “Temos de 
tirar!” [...]Quando ele deu o 
puxão, Frida berrou com tanta 
força que, quando a ambulân-
cia da Cruz Vermelha chegou, 
seu grito era mais alto que o 
barulho da sirene. (HERRERA, 
2011, p. 69)

     
 Apesar de deprimida e inca-
pacitada de andar, Frida passou a 
pintar a própria imagem, com um es-
pelho pendurado à sua frente e um 
cavalete adaptado para que pudesse 
pintar deitada. 
     Apesar de ter passado por di-
versas cirurgias e usar um colete de 
gesso em consequência do acidente, 
Frida não parava de pintar. Estudou 
desenho e deu aulas.  A sua obra 
tinha influência da arte indígena 
mexicana. Frida Kahlo era aficionada 
por fotografia, hábito que herdou do 
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pai e do avô materno, ambos, fotó-
grafos profissionais.  “Passo a vida 
enclausurada nessa maldita man-
são do esquecimento, supostamente 
para recuperar minha saúde e pintar 
em meus momentos de ócio.” (PERCY, 
2020, p. 41) 

“Pinto a mim mesma porque sou o as-
sunto que conheço melhor.” (PERCY, 
2020, p. 13)

Casamento e viagens

      Em 1929, com 22 anos, Frida se 
casou com o Diego Rivera, com quem 
teve um relacionamento conturbado, 
e foram morar na “Casa Azul”, onde 
ela nasceu. Em 1930, Frida engravi-
dou, sofreu um aborto espontâneo. 
Nesse mesmo ano, foi com o marido 
para os Estados Unidos, onde ele 
realizava exposições. Moraram nas 
cidades de Detroit, São Francisco e 
Nova Iorque. Novamente engravidou e 
sofreu um segundo aborto. Dedicou-
-se à pintura, realizando um grande 
número de autorretratos. Apesar das 
traições e discussões, Diego e Fri-

da ficaram juntos até o fim da vida 
dela.

“Se eu pudesse lhe dar uma única 
coisa na vida, gostaria de lhe dar 
a capacidade de se enxergar pelos 
meus olhos. Só assim você saberia 
como é especial pra mim.” (PERCY, 
2020, p. 92)
     Frida Kahlo teve uma das per-
nas amputadas por causa de uma gan-
grena, mesmo assim nunca deixou de 
fazer o que quis. A imaginação, um 
superpoder que todo ser humano pos-
sui, lhe permitiu voar: “Pés, para 
que os quero, se tenho asas para 
voar?” (PERCY, 2020, p. 17)
 Na primavera de 1953, Frida 
havia feito um transplante ósseo e 
houve rejeição, Diego, para animá-
-la, organizou uma exposição. Ela 
se animou, começou a fazer planos, 
separar obras... “A mostra seria a 
primeira individual de Frida em sua 
terra natal, e para ela, devastada 
pela doença, isso seria um triunfo.” 
(HERRERA, 2011, P. 490) 

No dia do evento, a galeria já 
lotada “ouviram-se sirenes do 
lado de fora.[...] As pessoas 
ficaram perplexas  ao ver uma 
ambulância acompanhada por um 
cortejo de motocicletas, e Fri-
da sendo tirada do veículo e 
levada para a exposição. [...] 

Apesar de deprimida 
e incapacitada 
de andar, Frida 
passou a pintar 
a própria imagem, com 
um espelho pendurado
à sua frente e um 
cavalete adaptado
para que pudesse 
pintar deitada. 

Autorretrato com um vestido de veludo (1926)
Fonte: https://www.ebiografia.com/frida_kahlo/ 
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Frida e Diego Rivera (1931)
Fonte: https://www.ebiografia.com/frida_kahlo/

Frida foi colocada em sua cama 
no meio da galeria. Uma de suas 
telas estava pendurada no es-
trado. A cama permaneceria na 
exposição mesmo depois da es-
treia.” (HERRERA, 2011, p. 492)

     Um dos últimos quadros de Frida 
tem a inscrição “Viva la vida”. Isso 
tem muito significado para uma pes-
soa que viveu a dor e a invalidez, 
o que demonstra como o ser humano 
consegue superar as adversidades e 
ressignificar a vida se tão somente 
se propuser a isso! Vamos viver o 
que resta desta pandemia de maneira 
que possamos colher bons frutos e 
ajudar as pessoas que eventualmente 
não tiveram essa visão. Assim como 
Frida que, apesar da dor, foi uma 
das principais artistas do México. 
Ela transformou a própria dor em 
arte. Frida resolveu retratar o so-
frimento e os acontecimentos da sua 
vida ao invés de se lamuriar. Que 
todos possamos dizer: “Quero ser 
Frida Kahlo”.

Frida resolveu
retratar o sofrimento 
e os acontecimentos 
da sua vida ao invés 
de se lamuriar. Que 
todos possamos 
dizer: 

“Quero ser 
Frida Kahlo”.
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Manoel de Barros (1916-2014)
Fonte: https://leiturinha.com.br/blog/manoel-de-barros-e-tema-de-exposicao-em-sao-paulo/

O mundo pós pandemia 
sob um olhar manoelês
Manoel de Barros, poeta pan-

taneiro, insistia em ver o 
mundo de maneira singela e 

diferente daquela que costumamos, 
quase que por instinto, enxergar 
hoje. Pensava ele em “renovar o ho-
mem usando borboletas.” (BARROS, 
1996). O cuiabano nasceu no ano de 
1916, que teve seu primeiro escrito 
“descoberto” por um policial que o 
procurou na pensão onde vivia por 
pichar “Viva o Comunismo”. Manoel, 
então com 18 anos, dera o título 
desse texto de “Nossa Senhora de 
Minha Escuridão”. Dali, não houve 
mais volta. O poeta já havia sido 
introjetado em sua vida.
 Mas por que falar em poesia 
em um período em que estamos atra-

vessando, talvez, a maior crise 
sanitária da história da humani-
dade? “Ocorre que a palavra poesia 
abrange sentidos que vão além da 
linguagem verbal, oral e escrita. 
Ela também se refere a um universo 
muito mais amplo e menos exclusivo 
ou especializado que o do livro 
e da leitura. É o lado além-li-
vro da poesia.” (MORICONI, 2002, 
p.8).  Por esses motivos, vale a 
pena vislumbrar um mundo pós-pan-
demia sob o olhar poético, espe-
cialmente o manoelês. 
 Desde março de 2020, enfren-
tamos a pandemia do COVID-19, que 
só no nosso país já ceifou mais de 
500.000 vidas. Além disso, vivemos 
uma enorme crise financeira, que foi 
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A
impermanência,

a fluidez,
o movimento

sempre
fizeram parte

da prática
docente.

Cisnes e peixes voltam à Veneza - Itália
Fonte: https://conexaoplaneta.com.br/blog/cisnes-e-peixes-voltam-aos-canais-de-ve-
neza-patos-a-roma-e-golfinhos-a-sardenha-com-a-quarentena-do-coronavirus-na-italia/

agravada pela situação já citada. 
 No entanto, vemos o sorriso, 
nem que seja no canto da boca, um 
sorriso meio constrangido, aque-
le que começa a vir como que sem 
querer, pois a tão esperada vaci-
na chega a cada vez mais pessoas. 
Por baixo das máscaras, ainda sem 
abraços, cafés da tarde em famí-
lia ou encontros de amigos para 
um chimarrão no domingo à tarde, 
mas a vida insiste em retornar ao 
seu curso normal. É fato que nun-
ca esqueceremos daqueles que, sem 
terem a oportunidade de contar 
suas histórias, se foram para nun-
ca mais voltar após serem levadas 
hospital adentro.

“Há muitas maneiras sérias 
de não dizer nada, mas só a 
poesia é verdadeira.”(BAR-
ROS, 1996). 

 É nessa “verdadeirice” da po-
esia que começamos a ver o dia re-
nascer. O mundo que desejamos de-
pois do pesadelo e da doença está 
comprometido com as pessoas, pelo 
menos esperamos por isso e muito 
mais voltado para as insignificân-

cias, algumas já citadas. Ou alguém 
não sentiu falta de uma simples co-
memoração de um gol no estádio, com 
todos abraçados e pulando? Quanta 
falta nos faz um show que nos for-
ce a cantar e pular durante horas? 
Ou ainda uma peça de teatro em que 
percebemos a arte imitando a vida, 
ou seria o contrário?
 Tudo isso sim, nos faz falta. 
A solidão dos nossos avós, pais e 
mães que não podiam ser nem visi-
tados está chegando ao fim. Como o 
“Menino que carregava água na pe-
neira” (BARROS, 1993), esses “des-
propósitos” são os que mais quere-
mos retomar. 
 Mas, como imaginamos que será 
o mundo depois que todos estivermos 
vacinados, depois de nos livrarmos 
das máscaras (as perceptíveis ao 
olhar) e depois que o mundo for o 
que era antes?
 Antes dessa pergunta, preci-
samos nos indagar se o mundo será 
como era antes. E, se ele não será 
mais o mesmo, será melhor ou será 
pior? Talvez precisemos seguir a 
receita de Manoel:

Para apalpar as intimidades 
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Fonte: https://www.pensador.com/frase/Mjg5MzQ4/
Trecho adaptado do livro Um Sopro de Vida (1974)

Torcedores na Eurocopa 2021, primeiro evento com torcida pós pandemia 
Fonte: https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-fotos-da-festa-dos-torcedores-du-

rante-eurocopa-2021-25062157

do mundo é preciso saber:
a) Que o esplendor da manhã 
não se abre com faca
b) O modo como as violetas 
preparam o dia para morrer
c) Por que é que as borbole-
tas de tarjas vermelhas têm 
devoção por túmulos
d) Se o homem que toca de 
tarde sua existência num 
fagote, tem salvação
e) Que um rio que flui en-
tre 2 jacintos carrega mais 
ternura que um rio que flui 
entre 2 lagartos
f) Como pegar na voz de um 
peixe
g) Qual o lado da noite que 
umedece primeiro.
etc.
etc.
etc.
Desaprender 8 horas por dia 
ensina os princípios. 
(BARROS, 1993)

 Essas intimidades vão compor 
o ser humano da era que se aproxi-
ma. Talvez a poesia manoelesa já 
tivesse antevisto que precisaría-
mos desse respiro, dessa fuga para 
um não-ser, para aquilo que antes 
não nos fazia falta, pois estava 
ao alcance da mão. 
 Depois de passarmos por toda 
essa tempestade, precisaremos en-
xergar o mundo de outro prisma, 
com um olhar especial para as coi-
sas pequenas, as coisas que muitas 
vezes são invisíveis aos olhos. 
Será necessário desinventar obje-
tos, ações e conceitos. E princi-
palmente: espalhar coisas boas.
 Ver o mundo sob um olhar ma-
noelês é ter a capacidade de per-
ceber o ínfimo, não se deslumbrar 
com as grandes coisas, mas conti-
nuar firme nos seus princípios e em 
tudo aquilo que fomos ensinados a 
apreciar e que de certa forma nos 
esquecemos com o tempo.
 O mundo que vislumbramos é, 
como toda a atualidade, incerto, 
incoerente e muitas vezes incor-
reto, incompleto. Por isso, apren-
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der deve ser nossa maior busca. 
Aprender para não repetir. Apren-
der para não perder. “A maior ri-
queza do homem é a sua incomple-
tude. Nesse ponto sou abastado.” 
(BARROS, 1961). Se conseguirmos 
desenvolver a poética do aprendi-
zado, com certeza não repetiremos 
um mundo dicotomizado, fragmenta-
do e polarizado que nos colocou no 
lugar de duvidar uns dos outros. 
Cientistas viraram ignorantes e 
ignorantes viraram…
 Pensar um mundo pós pandemia 
sob um olhar manoelês é, acima de 
tudo, pensar o mundo a partir de 
suas memórias, aquelas mais espe-
ciais, as da infância. As crianças 
são capazes de transformar o mundo 
com uma facilidade peculiar, sin-
gular e singela. Manoel de Bar-
ros, apesar de ter quase 100 anos 
quando da sua partida, continuava 
a ter esse olhar infantil. Pensava 
nas borboletas, talvez por serem 
livres. Pensava nas “imbecilida-
des” que a vida tem e que a tornam 
mais rica. Por vezes, a sociedade 
deveria olhar com essa docilidade 
que nos cerca a ponto de retornar 
a essa infância há tanto perdida.

Meu quintal é maior do que 
o mundo.
Sou um apanhador de desper-
dícios:
Amo os restos
como as boas moscas.
Queria que a minha voz ti-
vesse um formato
de canto.
Porque eu não sou da infor-
mática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para com-
por meus silêncios. (BAR-
ROS, 1961)

 E é assim, com quintais maio-

res que o mundo que devemos seguir 
em frente, fazendo aquilo que a 
humanidade, de certa forma, de-
sacostumou a fazer: olhar o outro 
e a si mesmo. A tecnologia é um 
grande aliado nesse momento di-
fícil, mas para uma melhor ideia 
de mundo a partir de agora, será 
necessário que reaprendamos a ver 
as pessoas sem telas na frente. 
 Além disso, precisaremos 
mais do que nunca escutar. Escu-
tar não só as pessoas, mas o mun-
do à nossa volta. Na correria do 
dia a dia, muitas vezes esquecemos 
de ouvir os pássaros, o vento, a 
chuva batendo. O viver e conviver 
precisa passar a ser uma experi-
ência sensorial. Sentir é cada vez 
mais importante.
 Em um tempo em que vende-
mos um retorno à humanização e 
clamamos por processos mais or-
gânicos, entender a biomimética 
da vida é fundamental. Essa ciên-
cia, que busca na natureza solu-
ção para problemas muito práticos 
das pessoas, é a tendência daqui 
para frente. Em “Bernardo é qua-
se árvore” (BARROS, 1993), vemos 
um retorno para essa natureza e 
a harmonia com ela. Ao observar 
as águas na cidade de Veneza, na 
Itália, límpidas e com os peixes 
retornando, vemos o quanto a vida 
precisa de pouco para renascer.
Esse renascimento será, com cer-
teza, tão belo quanto o dos pei-
xes de Veneza, será carregado de 
sentido e amor, pois aqueles que 
conseguirem passar por esse epi-
sódio tão triste insistirão em ver 
o mundo em todo seu esplendor.
 E para não dizer que não 
falei de flores, termino essas 
breves palavras com uma poesia de 
minha autoria, com forte inspi-
ração manoelesa, sobre que mundo 
espero daqui para frente, criado 
especialmente para findar esse 
momento.
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O Sol atrás do monte

Que vida esperamos?
Uma que seja leve 
como o riso da menina.

Que momento queremos?
Aquele em que o tempo para
como no instante em que os 
lábios se tocam.

E quando o sol nascer?
Nesse momento, 
teremos subido o monte,
passado a tão grande ponte,
e enfim,
Estaremos abraçados.

Por que a demora?
Por que a vida tem 
Seu tempo
Seu momento
A sua VIDA
Nada mais além de um abra-
ço.
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A pandemia e a
«pãodemia»

Se você não tentou fazer pão em 
casa ou não conhece ninguém que 
o fez desde que o mundo virou 

de cabeça para baixo durante a re-
cente pandemia, talvez não tenha 
vivido este período turbulento de 
maneira completa. Desde o início da 
crise sanitária que assolou e con-
tinua assombrando o mundo em virtu-
de do vírus Coronavírus, causador 
da COVID19, perdemos muitas pes-
soas conhecidas e desconhecidas e, 
novamente, se você tem vivido isso 
direito, sentiu por todas elas. Nos 
períodos de mais profunda tristeza 
pelas perdas humanas quando a con-
taminação mundial atingia seu auge, 
a redefinição de valores, de modos 
de vida, de consumo, de hábitos de 
convivência, se fez necessária. 
 O confinamento forçado, ainda 
que não tenha sido cumprido à ris-
ca em países como o Brasil – onde 
nunca houve unanimidade e firmeza 
nas orientações nacionais quanto ao 
seguimento das medidas sanitárias 
recomendadas pela OMS – trouxe o 
isolamento social total ou parcial, 

modificando, por exemplo um dos há-
bitos mais arraigados ao homem: a 
comensalidade. Comer não é apenas o 
ato de nutrir, satisfazer uma ne-
cessidade biológica básica, a con-
vivialidade está implícita desde o 
preparo dos alimentos até a parti-
lha à mesa. A própria palavra «com-
panheiro» (em francês compagnon, em 
inglês companion), provém do latim 
cum panem, ou, «aqueles que compar-
tilham o pão». A impossibilidade 
ou dificuldade de fazer as compras 
habituais em mercados, padarias ou 
sair aos restaurantes e cafés fez 
com que o hábito de cozinhar e co-
mer em casa fosse frequente duran-
te, pelo menos, a fase mais aguda 
da pandemia. 
 Fazer as refeições escolhendo 
os ingredientes, dividindo as tare-
fas, colocando a mesa, respeitan-
do não só uma sequência dos pratos 
mas o prazer de todo o ritual, é 
algo que me intriga nos franceses. 
Tanto, que a refeição francesa pa-
trimonializada pela Unesco em 2011 
é objeto da dissertação que venho 

O confinamento forçado, ainda que não 
tenha sido cumprido à risca em países 

como o Brasil – onde nunca houve 
unanimidade e firmeza nas orientações 

nacionais quanto ao seguimento das 
medidas sanitárias recomendadas pela 

OMS – trouxe o isolamento social total ou 
parcial, modificando, por exemplo um dos 

hábitos mais arraigados ao homem:
a comensalidade. 
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Pintura de Auguste Renoir, Le déjeuner des canotiers
(O almoço dos barqueiros) 1880/1881. 

Fonte da imagem: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Pierre-Augus-
te_Renoir_-_Luncheon_of_the_Boating_Party_-_Google_Art_Project.jpg

esboçando em um mestrado.  Mas isso 
será uma outra história. Voltemos 
ao pão. Franceses e refeições tudo 
tem a ver com pão. O próprio cli-
chê francês é um sujeito de ca-
miseta listrada, boina enfiada na 
cabeça, cigarro do canto da boca, 
taça de vinho em uma mão e… uma ba-
guette debaixo do braço. Enquetes 
realizadas por redes de notícias 
francesas durante a pandemia mos-
traram que o francês passou a se 
alimentar melhor preparando sua co-
mida em casa, gastando mais tempo 
e dedicação a isso, embora a perda 
de peso não tenha sido constatada, 
pois as «beliscadas» entre as re-
feições aumentaram graças à ansie-
dade, angústia ou tédio. O francês 

foi «repatriado», segundo a rede 
de notícias France 3, voltando à 
prática da partilha de refeições e 
transmissão de conhecimentos culi-
nários. O canal constatou que 47% 
dos franceses passaram a cozinhar 
mais do que antes da crise -  e 
este percentual subindo para 60% 
quando considerada a faixa etária 
entre 18 e 34 anos -  e que 26% dos 
franceses assistiram a mais tuto-
rias de receitas na internet ago-
ra do que antes da pandemia. Seria 
uma volta às origens? À tradição da 
refeição partilhada em toda a sua 
glória e gourmandise? A tal da re-
feição gastronômica francesa, com-
posta de uma entrada, um prato (às 
vezes até dois, três), uma sobre-
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Enquetes realizadas 
por redes de notícias 
francesas durante a 
pandemia mostraram 
que o francês passou 
a se alimentar melhor 
preparando sua 
comida em casa

mesa, queijos, tudo isso regado à 
aperitivos, vinhos e digestivos, é 
um belo quadro daqueles de Renoir 
e nele, toda uma identidade forjada 
à hábeis pinceladas. E falando em 
francês, o antropólogo Joël Candau 
definiu patrimônio como «um inves-
timento identitário a ser trans-
mitido» e, ao que parece, é isso 
que a França tem feito, elevando a 
patrimônio até a maneira como fazem 
as refeições por lá. «Savoir-fai-
re» (saber-fazer) é um termo muito 
adequado para tentar entender como 
uma refeição vira patrimônio. Não 
aquele de museus, mas o imaterial, 
as maneiras de fazer as coisas que 
identificam as pessoas, os povos. 
 E ao longo de todo este pan-
demônio que é a crise da COVID19, 
o momento do «faça-você-mesmo» foi 
reflexo das urgências do comer bem, 
ocupar o tempo, mantendo a sanida-
de física e mental.  Ainda que a 
convivência doméstica compulsória 
neste período tenha propiciado o 
retorno às rodas de conversa, tro-
ca de saberes culinários e socia-
bilidade nos lares - experiências 

que até então pareciam em vias de 
desaparecimento frente à falta de 
tempo, aos olhos fixados nas telas 
e dedos colados aos smarthphones, 
ou às facilidades das tele-entre-
gas… - a convivialidade fora do 
casulo não foi tão exitosa entre 
placas de acrílico nos refeitó-
rios e no distanciamento entre me-
sas nos restaurantes. 
 Esta realidade francesa se 
mostrou em tantas outras pelo mun-
do. Aqui, refiro-me àquelas privile-
giadas, onde não se precisa comprar 
comida sintética, macarrão instan-
tâneo ou biscoitos para aplacar a 
fome pois o pão nosso de cada dia 
está cada dia mais caro e o dinhei-
ro, a cada segundo, valendo menos. 
É preciso lembrar que as diferenças 
sociais agravadas pela pandemia fi-
zeram do prato cheio a maior igua-
ria do mundo. Basta estar um pouco 
conectado à realidade ( e menos aos 
grupos de desinformação dos aplica-
tivos de conversa no telefone), às 
mídias confiáveis, que certamente já 
passou os olhos em uma notícia sobre 
filas de pessoas (pessoas!) esperan-
do para ganharem, ou pior ainda, 
comprarem ossos, carcaças de açou-
gues. Mas voltemos à França, onde 
a vida deveria ser rosa, la vie en 
rose. Naquele país, nem só de ba-
guettes e queijos se vive. Tentando 
adivinhar qual seria um dos pratos 
mais apreciados pelos franceses no 
dia-a-dia, ninguém chutaria que o 
feijão com arroz dos ouh-là-làs é 
um prato do Marrocos, o couscous. 
Por lá também tem faltado pão, a 
crise migratória soma-se à sanitá-
ria e talvez, no país da liberdade, 

Foto minha de retrato de Marie-Antoinette 
na exposição “ Marie-Antoinette - 

Métamorphoses d’une image”, na 
Conciergerie em Paris, janeiro de 2020.
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não haja tanta igualdade e frater-
nidade, quanto mais os brioches que 
a rainha francesa Marie Antoinette 
que, perdendo a cabeça (depois, li-
teralmente, decapitada), teria su-
gerido ao povo para tapear a escas-
sez de pão.
 Mas isso é só para lembrar 
que, com ou sem pandemia, a cul-
tura alimentar é muito mais rica 
e complexa do que possa ditar uma 
mera nacionalidade. Assim como os 
povos, suas culturas (e sim, co-
mida é cultura) se entrelaçam, se 
misturam, se hibridizam e recriam 
outras novidades. Aliás, o respeito 
à multiplicidade e também às no-
vidades deveria ser pré-requisito 
para que o homem se auto-intitu-
lasse pós-moderno… E sobre o novo, 
muitos acreditam na reinvenção do 
trabalho, do estudo, das relações 
e até na maneira de se alimentar, 
pós-pandemia. O que interessa, de 
fato, é saber se essas inovações 
serão positivas, coletivas, para o 
bem comum e não o individual. Até 
que ponto deixamos de lado o «cum 
panem-rismo»? 
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É preciso lembrar 
que as diferenças 
sociais agravadas 

pela pandemia 
fizeram do 

prato cheio a maior 
iguaria do mundo. 
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MARCAS DA PANDEMIA 
NO RETORNO DAS 

CRIANÇAS À ESCOLA DE  
EDUCAÇÃO INFANTIL

PINÓQUIO (CANOAS/RS)

Foto: Fachada da Escola de Educação Infantil Pinóquio - Canoas / RS
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O Coronavírus que provoca a 
doença denominada COVID-19 
é um microrganismo que pode 

causar doença respiratória grave. 
O contágio ocorre quando uma pes-
soa entra em contato com a sali-
va, lágrima ou secreção nasal de 
uma pessoa contaminada. Isso pode 
ocorrer pelo ar, após um espir-
ro, durante uma conversa ou pela 
respiração, ou ao tocar objetos e 
superfícies contaminados (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2020).

 A COVID-19 é uma infecção-
respiratória aguda pelo co-
ronavírus SARS-COV-2, poten-
cialmente grave, de levada 
transmissibilidade e des-
truição global. O SARS-CoV-2 
é um betacoronavirius des-
coberto em amostra de lava-
do broncoalveolar obtidas de 
pacientes com pneumonia de 
causa desconhecida na cidade 
de Wuhan, província de Hu-
bel, china, em dezembro de 
2019 (MINISTÉRIO DA SAUDE, 
2020)

 Esta doença trouxe uma mu-
dança cultural para sociedade em 
todos os âmbitos e, em especial, 
nos espaços educacionais. Famí-
lias passaram a conviver com os fi-
lhos, assumindo alguns dos papeis 
exercidos pelas escolas, sobretu-
do no que diz respeito às escolas 
de educação infantil, as quais, 
em maioria, têm responsabilidades 
em turno integral pelas crianças, 
permitindo que os responsáveis 
desenvolvam suas atividades labo-
rais com tranquilidade.

A família é um tipo especí-
fico de comunidade, cujo nú-
cleo é o lar. Cada um dos 
seus integrantes tem seus 
direitos e deveres. Os pais 
são provedores e educadores 
e os filhos, seus dependentes 

a caminho da independência. 
Essa é uma missão quase di-
vina, pois os pais partem do 
nada para construir cidadãos 
para o mundo. (TIBA, 2009, 
p. 113)

 Nos dias de hoje, existe di-
versidade de famílias no que diz 
respeito à multiplicidade cultu-
ral, orientações sexuais e compo-
sições, rompendo com a composição 
de família tradicional. Independe 
do modelo de família, é de respon-
sabilidade os cuidados das crian-
ças, segundo Estatuto da Criança 
e do Adolescentes:  

Art. 4º É dever da família, 
da comunidade, da socieda-
de em geral e do Poder Pú-
blico assegurar, com absolu-

A Associação
Cultural e 
Beneficiente Jardim 
de Infância ( Escola
de Educação Infantil
Pinóquio) existe
há 48 anos
e fica localizada no 
bairro Rio Branco,
no Município de
Canoas/RS. Atende 
170 crianças de
2 a 6 anos de idade
e cumpriu 
lockdwown a apartir 
de 17 de Março
de 2020
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Foto: Sala de aula da Escola de Educação Infantil Pinóquio - Canoas / RS
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ta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comu-
nitária.

 Através das medidas adota-
das pelo órgão da saúde, o Minis-
tério Público organizou legisla-
ção específica, sendo a Portaria 
nº 188/GM/MS, de 03/02/2020 que 
declarou Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da infec-
ção humana pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2). A Lei Federal n.º 
13.979 de 06/02/2020, publicada 
no Diário Oficial da União (DOU) 
de 07/02/2020, dispôs sobre as me-
didas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente 
da COVID-19. A Portaria nº 356/
GM/MS, de 11/03/2020 disciplinou 
a regulamentação e a operaciona-
lização do estabelecido na Lei Fe-

Foto: Sala de aula da Escola de Educação Infantil Pinóquio - Canoas / RS

deral nº 13.979/2020, que apre-
senta medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de 
importância internacional decor-
rente do coronavírus (COVID-19) 
(CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, 2020; CARDOSO, 2020).
  A Associação Cultural e Bene-
ficiente Jardim de Infância ( Esco-
la de Educação Infantil Pinóquio) 
existe há 48 anos e fica localizada 
no bairro Rio Branco, no Município 
de Canoas/RS. Atende 170 crianças 
de 2 a 6 anos de idade e cumpriu 
lockdwown a apartir de 17 de Março 
de 2020,de acordo com o decreto 
Estudal nº 55240, de 10 de maio de 
2020, o qual instituiu o sistema 
de distanciamento contralado para 
fins de prevenção e de efrentamento 
à pandemia causado pelo coronavi-
rus. Neste período, a escola en-
frentou desafio compartilhado com 
todas as instituições de ensino 
do país: como manter as atividades 
escolares, sobretudo na Educação 
Infantil, sem ocupação do mesmo 
espaço físico pelas crianças e 
profissionais. 
 As marcas da Pandemia de Co-



44

vid-19 na vida das crianças que 
frequentam a Escola de Educação 
Infantil Pinóquio foram muitas, 
assim como na vida de crianças do 
mundo todo. No que compete especi-
ficamente à nossa escola, optamos 
por enfrentar estas marcas de for-
ma humana, acolhedora e respei-
tosa, entendendo que o desenvol-
vimento cognitivo, neste momento, 
é consequência do bem-estar das 
crianças no retorno ao cotidiano 
escolar  DESTAQUE.
 Sem esgotar possibilida-
des de intervenção pedagógica, na 
perspectiva da Disciplina Positi-
va, este artigo buscou trazer luz 
às demandas emergentes na reaber-
tura das escolas de Educação In-
fantil para o devido acolhimento 
e a devida readaptação das crian-
ças à rotina escolar, de modo que 
todos possam dar continuidade aos 
seus processos de escolarização.
 Sabemos que as marcas da Pan-
demia na vida das nossas crianças 
não serão apagadas em curto prazo, 
mas assumimos a responsabilidade 
por tornar as marcas as menos no-
civas possível. Manteremos, por-
tanto, enquanto for necessário, o 
foco no desenvolvimento integral 
e no bem-estar de profissionais, 
crianças e comunidade escola.
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Aventuremo-nos… 
Uma homenagem 
a Contardo Calligaris

Era 30 de março de 2021. Soman-
do mais de um ano de pandemia 
e cerca de 317 mil mortos pela 

Covid 19, o Brasil se via em luto 
pela perda de uma de suas personali-
dades mais interessantes: Contardo 
Calligaris. Psicanalista, escritor, 
dramaturgo e cronista de um país 
que, se não lhe deu à vida, o aco-
lheu como filho, nasceu na Itália em 
junho de 1948, poucos anos após o 
final da II Guerra Mundial. Contardo 
percorreu o mundo, levando seu tra-
balho, carisma e genialidade para 
cidades no Brasil, Europa e Esta-
dos Unidos. Na iminência de elevar-
-se do corpo, deixou sua derradeira 
frase, mas não sua última marca: 
diante da morte, “espero estar à 
altura”. Amigos, analisandos, cole-
gas e leitores prestaram homenagens 
ao homem cuja sensibilidade para a 
escuta de tudo que nos torna huma-
nos lhe fez ultrapassar as linhas 
da influência teórica e intelectual 
para atingir o campo dos afetos. 
Neste, tocou as mentes e os corações 
dos brasileiros. Maurice Halbwachs, 
quando diz que nossas memórias só 
existem porque situadas em uma ou 
mais correntes do pensamento cole-
tivo, no ponto de vista dos grupos 
sociais aos quais pertencemos (HAL-
BWACHS, 2006), me faz pensar na me-
mória de Contardo. Uma memória que 
se tornou coletiva, grande e viva, 
pois corresponde ao tamanho de sua 
contribuição não só para as comu-
nidades acadêmica e psicanalítica, 
mas também para o pensamento e a 
vida comuns.  
 Contardo escreveu muito. Lem-
bro de Jeanne Marie Gagnebin, quando 
diz que escrevemos para não morrer 

por inteiro, “para deixar um ras-
tro ou uma marca de nossa passagem 
(...). Talvez queiramos mesmo trans-
mitir algo essencial, algo de ‘imor-
tal beleza’ (Baudelaire) ou da sabe-
doria universal”  (GAGNEBIN, 2014, 
p. 18).  Contardo nos legou livros e 
textos técnicos, entre escritas que 
permeiam a formação de psicanalistas 
pelo mundo, e também romances, pe-
ças de teatro e incontáveis crônicas 
sobre a vida no Brasil a partir de 
seus olhos inquietos e estrangeiros. 
Obras como Cartas a um jovem tera-
peuta (2004), Hello Brasil, notas de 
um psicanalista europeu viajando ao 
Brasil (1991) e Introdução a uma clí-
nica diferencial das psicoses (1989) 
marcaram as vidas de inúmeros jovens 
e adultos que, como eu - durante o 
curso de Psicologia na UFRGS, entre 
os anos de 2005 e 2010 -, se viram 
diante de identificações pulsantes, 
ideias surpreendentes e contribui-
ções brilhantes de um mentor que po-
deria não estar ali em corpo pre-
sente, mas que fazia parte de seus 
processos de aprendizagem através de 
transmissões que marcavam há déca-
das o pensamento e o meio psi. Foi 
membro fundador da APPOA (Associa-
ção Psicanalítica de Porto Alegre) e 
manteve uma clínica comprometida com 
a empatia e o desejo. Talvez fizes-
se parte de seu próprio desejo, de 
fato, viver, e não apenas existir, 
como lembrou em sua última entrevis-
ta para o Café Filosófico em dezembro 
de 2020, citando uma de suas frases 
favoritas de Oscar Wilde: “viver é a 
coisa mais rara do mundo, a maioria 
das pessoas apenas existe”. Contardo 
viveu transmitindo mensagens de be-
leza e sabedoria, mas fora dos pa
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drões, inusitadas, surpreendentes, 
como fossem rastros que deixou para 
buscarmos novos caminhos. 
 Não era preciso concordar com 
Contardo para admirá-lo. Ou, ao me-
nos para nos vermos curiosos sobre 
o que ele viria a propor. Maria 
Homem, psicanalista, viúva de Con-
tardo e sua companheira das últimas 
horas, em sua emocionante escrita 
para a Folha de São Paulo em abril 
de 2021, conta que repetidas vezes 
lhe perguntou: “o que será de mim 
sem você?”. Contardo, que como ela 
mesma diz, era psicanalista até de-
baixo d’água, desse lugar lhe res-
pondeu: “o que você quiser”. Maria 
Homem faz reverência ao homem que, 
segundo ela, ofertava ao outro uma 
palavra para ele seguir, e conse-
guia ser fiel ao seu mais caro prin-
cípio até o fim: “crie sua própria 
vida”. Contardo nos ofertava mesmo 

palavras para a gente seguir. Uma 
delas: criar. Outra: querer. Edson 
Luiz André de Sousa, em seu tex-
to Contardo Calligaris: uros, eros, 
futuros, recentemente escrito como 
homenagem póstuma, escolhe outras 
duas palavras para identificar mo-
mentos da vida e do pensamento de 
seu supervisor clínico e amigo: mo-
vimento e aventura. Edson relata 
que em suas experiências de super-
visão, a surpresa estava sempre em 
cena; e nos conta que, percebendo 
seu apreço pelo contraponto, o pai 
de Contardo brincava que o nome de 
seu filho deveria ser “Contrário”, 
mas não como um impedidor de encon-
tros, e sim como aquele que propõe 

o desafio do novo, do diverso, das 
possibilidades. 
 Hoje vivemos um tempo de mo-
vimentos que mais parecem cataclis-
mas do viver. O mundo está mudando. 
Nossos modos de vida, de desloca-
mento, de trabalho, de comunica-
ção, de ensino e aprendizagem estão 
sendo desafiados, postos à prova por 
uma pandemia que se assemelha a uma 
III guerra mundial onde os inimi-
gos não são países nem projéteis de 
armas de fogo, mas projetos polí-
ticos travestidos de oposições di-
cotomizadas que propõem a morte do 
diálogo, da dialética e da própria 
linguagem: entre o negacionismo e a 
lucidez; o privilégio e a desigual-
dade; a ignorância e o altruísmo; o 
discordar e o pertencer a um mesmo 
grupo, por sua vez, fechado. Essa 
guerra, de um lado, assola um mundo 
que nunca mais será o mesmo, promo-
vendo dor, mortes e desalento. Com 
movimentos que ainda não reconhece-
mos, vão se formando, se rompendo, 
se transformando alguns dos ele-
mentos mais estruturantes de nos-
sas vidas. De outro lado, em meio à 
dor, a guerra nos faz viver mudan-
ças interessantes que nos convidam 
a repensar nosso impacto na natu-
reza, no social e em nós mesmos. 
Interessante é palavra propícia a 
integrar o campo de significantes da 
memória de Contardo. Foi ele mes-
mo que, numa célebre entrevista ao 
Fronteiras do Pensamento, refutou 
a ideia da promessa de uma vida 
feliz em prol de uma vida, aí sim, 
interessante. Para ele, o interes-
sante era viver e sentir plenamen-
te, entregando-se à intensidade e 
à liberdade de aventurar-se à ex-
periência do momento presente. In-
tensidade, penso, também estaria em 
sua nuvem de palavras. Intensas fo-
ram suas contribuições, sugestões, 
provocações. E hoje, se não está 
mais aqui em corpo, Contardo con-
tinuará a incitar novas perguntas a 
cada leitura que faremos de sua obra 
no decorrer dos tempos. Ler Contar-
do é ler palavras abertas, onde a 
linguagem transborda em signos por 
múltiplas vias. Sem negar a morte, 

Contardo 
nos ofertava mesmo 

palavras para 
a gente seguir. Uma 

delas: criar. 
Outra: querer. 
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mas vendo-a estruturante enquanto 
iminência e única certeza da vida 
humana, Contardo arriscou caminhos 
intelectuais ousados e proposições 
filosóficas que ultrapassaram a aca-
demia e a psicanálise para afetar 
um povo que agora sente, em meio 
à admiração e ao luto, uma imen-
sa saudade, e que se pergunta: o 
que será do futuro do Brasil? Como 
será o mundo de amanhã? Como será a 
era pós pandemia? Para responder a 
isso, talvez nossa tendência seja, 
quatro meses depois de sua morte, 

recorrer à sua tão viva memória: o 
que Contardo pensaria? Que curio-
sos ficamos para ouvir seus sábios 
dizeres, para encontrar traços de 
suas essenciais belezas que nos 
inundariam frente à sede por sen-
tidos, como vestígios de um mestre 
que nos dariam respostas para dis-
solver as angústias da vida. Mas 
não, ele não parecia querer, e tal-
vez nem ousasse pensar poder nos 

dar respostas. Talvez fosse mais 
próprio de Contardo fazer pergun-
tas, interpelando o desejo enquan-
to propulsor do amanhã. Quem sabe 
ele, adepto do novo, do contrário, 
do movimento, diria simplesmente: 
“Aventurem-se por terras desconhe-
cidas”! Na iminência da morte do 
instante, que está sempre à es-
preita, e do nascimento de uma ou-
tra era, que ainda nos é mistério, 
para escaparmos da petrificação, 
talvez não nos reste outra saída 
senão a de nos entregarmos ao mo-
vimento, à plenitude, à intensida-
de e à aventura. Aventuremo-nos… 

REFERÊNCIAS

GAGNEBIN, J. M. Limiar, aura, 
rememoração. São Paulo: Editora 
34, 2014.  
HALBWACHS, M. A memória coleti-
va. São Paulo: Centauro, 2006.
HOMEM, M. Maria Homem, viúva de 
Contardo Calligaris, lembra a 
relação com ele. São Paulo: Fo-
lha de São Paulo, abril de 2021. 
Disponível em: < https://outli-
ne.com/RMyWss >. Acesso em: 21 
maio 2021. 
SOUSA, E. L. A. Contardo Calli-
garis: uros, eros, futuros. Cor-
reio APPOA. Porto Alegre, abril 
de 2021. Disponível em: < ht-
tps://appoa.org.br/correio/edi-
cao/308/contardo_calligaris_
uros_eros_futuros/959 >. Acesso 
em: 20 maio 2021. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Autora:
Ana Paula Lonardi de Souza - 
Cantora e compositora, ANAADI 
foi vencedora do Grammy Lati-

no em 2018.  É gradua-
da em Psicologia pela 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
e mestranda em Memó-
ria Social e Bens Cul-

turais na Universidade 
La Salle.

(Foto: Raul Krebs)

Talvez fosse 
mais próprio 
de Contardo 

fazer perguntas, 
interpelando o desejo 

enquanto propulsor 
do amanhã. Quem 

sabe ele, adepto do 
novo, do contrário, do 

movimento, diria 
simplesmente: 
“Aventurem-se 

por terras 
desconhecidas”!



50

Vislumbres de uma 
pós-pandemia

ISSN 2358-1581

memória e linguagens

culturais

Revista da Disciplina de
Oficinas de Linguagens

Culturais e Suas
Formas de Expressão

1o Semestre . 2021
e da Disciplina de

Mobilidades Culturais
2o Semestre . 2021
Ano 11 . No 19 e 20


