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QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 

ESCOLA É UMA ATIVIDADE ESSENCIAL 
 
“Aprender é um ato revolucionário. Por meio da educação, e de maneira coletiva, o indivíduo deve 
tomar consciência de sua condição histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua 
capacidade de transformar o mundo.” Assim podemos resumir a ideia central do pensamento do 
professor Paulo Freire, o mais notável educador brasileiro, reconhecido internacionalmente por 
sua concepção libertária e autônoma de educação e por seu método inovador de alfabetização de 
adultos. 
 
Paulo Freire considera que o ato de educar, no seu verdadeiro significado, é humanizar. Refletir a 
respeito da educação consiste em pensar, refletir o ser humano, pois nele reside o fundamento do 
processo educativo. E nesta premissa está inserida a concepção de educar que, em síntese, é, 
também, promover, nos sujeitos, a capacidade de interpretação dos diferentes contextos em que 
estão inseridos, bem como qualificá-los e “instrumentalizá-los” para a ação. O ato de educar está 
para a formação, para a promoção dos educandos, seu verdadeiro sentido e significado. A 
concepção de educação em Paulo Freire está impregnada de esperança. 
 
Essa esperança e fé me motivaram a escolher a educação como missão, através do meu trabalho, 
da construção da comunidade escolar, da Ueriri. 
 
O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do 
brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua 
autonomia de ação e organiza suas emoções. O principal objetivo da brincadeira é explorar. Para 
uma criança pequena, tudo é experimento, até jogar e brincar com o prato de comida. A 
brincadeira é um espaço para explorar sentimentos e valores, assim como para desenvolver suas 
habilidades. Na escola, observamos um grupo de crianças dispostas a compartilhar o brincar. E 
essa brincadeira é transformadora. 
 
Por isso, é com profunda tristeza que comunico que o retorno presencial para as escolas do ensino 
fundamental e médio, previsto para segunda-feira (14), foi suspenso, através de uma liminar, pela 
Justiça do Trabalho. O Juiz atendeu ao pedido do sindicato dos professores, proibindo as escolas 
de convocar os professores para o retorno ao trabalho até a chegada da vacina.  
 
Sabemos quando isso acontecerá? Quanto tempo mais as escolas permanecerão fechadas? 
 
Uma decisão absurda que acreditamos que não se sustentará. A decisão ainda não foi publicada. 
Uma decisão contrária ao bom senso, já que o retorno seria de forma voluntária. Inacreditável ser 
a única categoria que tem esse direito de esperar uma vacina. Professor, educador, não abandona 
seus alunos. Deveriam ser os primeiros a defenderem a volta por saber os danos que o 
fechamento das escolas está causando nas crianças.  
 



 

O Sinepe, a Asbrei e o Estado estão entrando hoje com um pedido de mandato de segurança conta 
a liminar, que ainda não foi julgada.  
 
Confesso que o desânimo me abateu muito, mas não sou de desistir fácil. 
 
Caso a decisão seja mantida e a prefeitura continue sem regência sobre a Educação Infantil, 
teremos que pensar em soluções alternativas.  
 
Vamos fazer uma reunião pedagógica com a equipe para pensarmos e continuarmos investindo 
em um trabalho criativo, capaz de envolver as crianças em atividades que desenvolvam 
aprendizagens e habilidades.  
 
Por enquanto precisamos esperar para ver se essa decisão será mantida ou não.  
 

 
Hoje, mais do que nunca preciso de vocês. As escolas foram ignoradas na flexibilização e não há 
planos para volta às aulas para 13 milhões de alunos (O Globo). Qualquer retomada precisa ser 
organizada, mas é completamente viável. Não são mais viáveis os estragos catastróficos causados 
nas crianças. 
 
 

DOMINGO, ÀS 9 HORAS, FAREMOS UMA PASSEATA EM COPACABANA  
(EM FRENTE AO COPACABANA PALACE) EM FAVOR DAS ESCOLAS  

E AO DIREITO DE FUNCIONAR. DIRETORES, PAIS, AMIGOS,  
ALUNOS E PROFESSORES A NOSSO FAVOR. 

TODOS DE BRANCO E MÁSCARAS! 
VAMOS LUTAR! 

 
 
Beijo no coração de vocês!  
 
Meu celular continua à disposição: (21) 99403-4039 
Ana Paula 
 

 
“Toda sexta eu vou à feira, e compro mangas na mesma barraca, onde um menino trabalha com 
seu pai.  
 
Gustavo* tem 13 anos e está no 7º ano. Desde que começou a quarentena, em 16/3, ele não tem 
aulas. Às vezes, recebe apostila da escola por WhatsApp.  
 
Ele trabalha na feira com o pai em três bairros diferentes. Tem contato com os fregueses, pega 
dinheiro, coloca as frutas na sacola, sempre de máscara.  
 
Pergunta se eu não quero abacaxi também, que tá docinho.  

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521994034039&text=&source=&data=


 

 
Minha filha mais velha, Valentina, também tem 13 anos e também está no 7º ano.  
 
Enquanto eu compro mangas e morangos na feira para ela comer, enquanto Gustavo trabalha em 
três feiras diferentes em vez de estar na escola, a Valentina está tendo aulas online de português, 
inglês, ciências, matemática. Não tem contato com estranhos. Não pega em dinheiro. Não vai a 
lugares com aglomeração.  
 
A decisão proferida por um juiz trabalhista proibindo o retorno das aulas nas escolas até que haja 
vacina atinge o Gustavo e a Valentina. Mas não da mesma forma.  
 
Não sei se a Valentina vai seguir a minha profissão. Nem se Gustavo será feirante como seu pai. 
Mas sei que está cada dia mais distante a possibilidade de Gustavo seguir a profissão da mãe da 
Valentina.  
 
E, na minha humilde, porém técnica, opinião, a decisão é inconstitucional porque a Justiça do 
Trabalho é absolutamente incompetente para suspender efeitos do decreto do governador.  
 
A questão sequer deveria estar sendo decidida pelo Judiciário, porque é uma decisão política, e 
não jurídica.  
 
Torço, Gustavo, que a decisão seja cassada e em breve não nos encontremos mais às sextas-
feiras.”  
 
*Nome fictício. Todo o resto, infelizmente, é real. 
 
 


