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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
Robert Fulghum resume a importância da educação formalizada já na primeira infância, de 0 a 6 
anos, através de um “credo” que criou. 
 
Credo que li para os pais e trouxe para debate na primeira reunião que fiz como professora do 
Grupo 3, há mais de 30 anos.  
 
“Tudo que eu precisava realmente saber sobre como viver, o que fazer e como ser, aprendi no 
jardim de infância. A sabedoria não estava no topo da montanha mais alta, no último ano de um 
curso superior, mas, sim, no tanque de areia do pátio da escolinha maternal.” 
 
O que aprendi: dividir tudo com os companheiros; jogar conforme as regras do jogo; não bater em 
ninguém; guardar as coisas onde as tivesse encontrado; arrumar a bagunça feita por mim; não 
tocar no que não é meu; pedir desculpas quando machucasse alguém; lavar as mãos antes de 
comer; apertar a descarga da privada; biscoito quente e leite frio fazem bem à saúde; fazer de 
tudo um pouco — estudar, pensar, desenhar e pintar, cantar e dançar, brincar e trabalhar —, 
todos os dias; tirar uma soneca todas as tardes; ao sair pelo mundo, ter cuidado com o trânsito; 
saber dar a mão e ter amigos; peixinhos dourados, porquinhos da índia, esquilos, hamsters e até a 
sementinha no copinho de plástico, tudo isso morre, nós também; lembrar dos livros de histórias 
infantis e de uma das primeiras palavras aprendidas, a mais importante de todas: — Olhe! 
 
Na Educação Infantil também trabalhamos o quem sou, como me chamo, onde vivo, o que faço e 
do que gosto. Trabalhamos a autoestima (o que penso de mim, como me valorizo, o quanto acho 
que as pessoas me valorizam). Trabalhamos o tempo todo na construção de uma autoestima 
positiva.” 
 
Lembro que a reunião foi um sucesso!  Esses pais, amigos queridos até hoje, e eu conversamos 
sobre acreditar que se aplicássemos isso no convívio cotidiano, a sociedade poderia se modificar.  
 
Aprender a compartilhar as coisas que se sabe e que se tem é fundamental para as atividades e o 
convívio em grupo, seja nessa ou em outras fases escolares, seja na carreira profissional; jogar 
com as regras também é imprescindível para viver como cidadão engajado e consciente; arrumar a 
bagunça e não mexer nos pertences dos outros, assim como ter cuidados com a higiene de si e dos 
ambientes coletivos demonstram respeito e pretendem gerar respeito. As primeiras experiências 
são as que marcam mais profundamente a pessoa e, quando positivas, tendem a reforçar, ao 
longo da vida, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, de solidariedade e de 
responsabilidade. 
 
Vocês devem estar se perguntando por que estou falando sobre isso tudo. 
 
 



 

Porque acredito que a Educação Infantil colabora profundamente para a formação crítica e 
reflexiva do cidadão. E, quem sabe, o Brasil deixará de ser apenas o país de um futuro que 
queremos, mas que nunca chega. Porque acredito que a grande maioria das escolas queira o 
bem de seus alunos, e não teria motivos para prejudicá-los. Por isso, acreditem e confiem nas 
orientações que esses profissionais lhes dão! As primeiras experiências são as que marcam mais 
profundamente a pessoa e, quando positivas, tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes 
de autoconfiança, de cooperação, de solidariedade e de responsabilidade. Porque acredito na 
participação ativa das famílias nesse processo em parceria com a Escola. 
 
A Educação Infantil é algo mágico, único. São incríveis a percepção, a capacidade de aprendizado 
das crianças, sua receptividade, seu carinho e sua pureza. Uma educação de qualidade, 
vivenciada por elas e devidamente adequada ao desenvolvimento cognitivo, motor, social e 
emocional de cada faixa etária, podem fazer diferença em suas histórias. 
 
No dia 16 de março tivemos uma brusca ruptura nessa relação. Tivemos medo, nos isolamos e 
nada se sabia sobre o novo mundo que se apresentava sem piedade. Passaram-se cinco meses e 
se não sabemos tudo sobre a pandemia, sabemos um pouco mais. Sabemos como devemos nos 
proteger e proteger os espaços que estamos em contato. Sabemos que as crianças precisam voltar 
e para isso estudamos e pesquisamos muito. Não estamos fazendo uma volta precipitada e 
irresponsável. Estamos propondo um retorno seguro.  
 
Quase todas as atividades já retornaram e pais e crianças já começam a ter contato com outras 
pessoas, direta ou indiretamente. Seja através do retorno presencial dos pais ao trabalho, nos 
passeios ao ar livre, no contato com outros professores em aulas particulares, no contato com 
outras crianças. Se todos mantiverem os cuidados necessários, a escola não será o lugar de maior 
ou o único lugar arriscado para se conviver com o outro.  
 
Vi que o texto de Julián Fuks “Sobre a tristeza das crianças e a urgência de priorizar as escolas” 
circulou por alguns grupos. Um texto sensível, do qual tenho a ousadia de retirar alguns trechos e 
repassar para vocês. 
 
“...Recuo um instante antes de continuar. Sei que basta dizer essas palavras prévias para que o 
texto provoque aversão, para que alguns me situem como um rival num debate acalorado. Muitas 
coisas temos perdido neste país regido pelo constante disparate, e entre elas a capacidade de 
discutir questões importantes com serenidade, com atenção aos argumentos contrários, sem o 
impulso de encapsular o outro numa posição que julgamos detestável. O debate sobre o retorno 
ou não das escolas tem se dado com alarmismo e irritação generalizada, impossibilitando o 
aprofundamento, turvando a precisão do olhar... 
 
...Mas continuo, porque é preciso continuar, porque é preciso romper os silêncios que impomos a 
nós mesmos por temor à incompreensão. Não é obscurantismo, não é uma forma de 
negacionismo afirmar que as crianças menores de dez anos são menos suscetíveis ao novo 
coronavírus. Pesquisas do mundo inteiro têm demonstrado esse dado: que as crianças se 
contagiam menos e com menor gravidade, que também infectam menos, e que, portanto, para a 
nossa surpresa, não são tão vulneráveis, e nem os terríveis agentes de contágio que supúnhamos 
que fossem. Os argumentos não são meus, claro: tomo-os de revistas científicas, de pesquisadores 
de Harvard, da Academia Americana de Pediatria, entre outras instituições...  



 

...O duro impacto dessa privação geral que impomos aos nossos filhos já dá evidentes sinais. A 
pandemia tem sido responsável por desapontamentos seriais, por um ciclo interminável de ilusões 
e desenganos, de esperanças e decepções. Se os adultos já estão abatidos e desnorteados, o que 
pensar das crianças, com sua vaga compreensão do tempo, com sua impossibilidade de assimilar a 
fundo a razão dos impedimentos? O resultado, reportam psicanalistas, é uma longa enumeração 
de quadros sintomáticos, marcados pela ansiedade, pela irritabilidade, pela depressão. Apela-se 
como nunca à televisão, a qualquer ficção que distraia a criança de sua clausura, que a afaste de 
sua tristeza – extrapolando a presença do que é alheio ao seu mundo particular, alienando a 
criança de sua própria intimidade....  
 
...Não se trata, assim, de uma preocupação meramente curricular. O papel da escola vai muito 
além do ensino...  
 
...A Educação deve ser encarada como um direito essencial, e que assim, numa situação adversa, 
não pode ser a última das prioridades. É escandaloso reabrir shoppings, bares, parques, e manter 
fechadas as escolas. Se julgamos a educação essencial, temos que equipará-la a outras atividades 
urgentes... Só assim, com máxima urgência, estaremos ouvindo de fato essas vozes agudas que 
insistimos em silenciar, as vozes das crianças que falam com mais precisão e mais justiça do que 
costumamos acreditar...” 
 
NOTÍCIAS DO RETORNO 
 
Se existe uma decisão judicial, nós vamos respeitar. Não pretendemos passar por cima de 
nenhuma lei. Nosso objetivo é atender as crianças. A rede privada de ensino está preparada para a 
volta às aulas de forma gradual e segura, na medida em que as autoridades autorizem. Além disso, 
respeitará a decisão de cada família, que decidirá o momento que se sentir confortável para levar 
seus filhos para as aulas presenciais. 
 
Ontem, 16 de agosto, ficou claro que o prefeito não se opõe à volta às aulas de forma voluntária, 
apesar de ter prorrogado por mais 15 dias a fase 05. A justiça proibiu o município de liberar as 
aulas, mas não proibiu o estado (que retorna no dia 20 de agosto). Uma estratégia política de não 
se opor ao Desembargador, deixando espaço para que retorno aulas aconteça. O Ministério 
Público não é contra a volta às aulas. 
 
Hoje a diretoria da Asbrei terá uma reunião na Alerj e as escolas de Educação Infantil querem 
acompanhar a data do Estado. Com esse aval retornaremos dia 20 de agosto. A escola está pronta 
e os grupos divididos. À noite passo as últimas informações para vocês. 
 
Estou lutando por todos nós e não vou parar! São trinta anos de um trabalho sério e 
comprometido com a educação e com as crianças. Vou lutar pela nossa comunidade e pelo que 
acreditamos!  
 
Beijo enorme no coração de todos!  
 
Meu celular continua à disposição: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 
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