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editorial
Apresentamos mais uma edição do boletim da FAEB, edição especial, que tem como reflexão o tema “Ensino Remoto
Emergencial”. O processo pandêmico provocou muitas mudanças no nosso cotidiano. Entre essas mudanças a escola
sofreu forte impacto, tanto na vida dos alunos, como na atuação de cada docente. Com o fechamento das escolas,
sem a ocorrência de aulas convencionais, docentes se viram desamparados na caminhada por um ensino de
qualidade. A crise sanitária evidenciou também as desigualdades sociais e a necessidade de refletirmos e nos
fortalecermos na ciência.
Nesta edição especial do Boletim FAEB – Outubro/2020, contamos com os pareceres de um grupo seleto de
profissionais do campo da política, da educação, da saúde e das artes. São eles(as): a professora e Deputada Federal
Maria do Rosário, pelo Estado do Rio Grande do Sul; o professor Doutor João Palma Filho, da Universidade Estadual
Júlio Mesquita – UNESP; a professora Doutora Infectologista Rita Medeiros, da Universidade Federal do Pará; e o
professor Mestre Fernando Catelan, professor da rede Municipal de São Bernardo do Campo e também Conselheiro
Fiscal desta gestão da FAEB. Num momento meditativo contamos com as aquarelas da professora Doutora Eliane
Patrícia Grandini, da Universidade Estadual Júlio Mesquita. Um momento de descontração a composição “Professora
na Pandemia”, da professora Stella Nicolau, da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/Baixada Santista.
Confira também nossos informativos, parcerias, ações realizadas ou em construção.
Visite nosso site (www.faeb.com.br).
Nós da FAEB desejamos a todos/as/es, uma ótima leitura deste boletim!

Roberta Puccetti – Presidente da FAEB
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1.
Ações da faeb
a) Seminário FAEB
b) Atualização de pagamento da anuidade junto à FAEB

Evento Anual-online, cuja primeira edição se dará em 2020, com
programações nacionais integradoras e regionais especializadas.
O evento será realizado de 30 de novembro a 04 de dezembro de
2020. Para inscrever-se no Seminário, o(a) participante deverá
acessar o formulário de inscrição do EnreFAEB de sua região
administrativa (local de residência/trabalho) via site da FAEB.
Formulários de Inscrição disponíveis em:
https://faeb.com.br/inscricoes-seminario-2020/.
Para acompanhar as Programações, acesse:
https://faeb.com.br/programacao-seminarios-2020/.
O período de inscrição será de 11 a 26 de novembro de 2020.
Para mais informações,
seminariofaeb@gmail.com.
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entre

em

contato

pelo

e-mail:

ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE JUNTO À FAEB
Você estando em dia com a anuidade de sócio FAEB, garantirá: Participar do ConFAEB; Participar
dos congressos promovidos pela FAEB com descontos especiais na inscrição; Utilizar os serviços
da FAEB de consultoria institucional, de orientação pedagógica ou profissional, de amparo legal,
entre outros benefícios.
A anuidade para sócios, profissionais e estudantes, destina-se aos profissionais atuantes na
educação em Artes das instituições em diferentes níveis e modalidades: Sócio estudante de
Graduação, Sócio estudante de Pós-Graduação, Sócio Profissional e Associações Estaduais.
PROGRAME-SE PARA RENOVAR SUA ANUIDADE JUNTO À FAEB.
PRAZO PREFERENCIAL: até 30 de Novembro de 2020.
Acesse nosso site: https://faeb.com.br/anuidade/
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2.
PARCERIAS faeb
a) 5º Seminário de Arte, Educação e Psicologia
b) Parceria: INSEA/FAEB

5º Seminário de arte, educação e psicologia
O 5º Seminário de Arte, Educação e Psicologia, uma
realização do Laboratório de Composição Poética Cênica,
Narratividade e Construção de Conhecimento (CONAC), da
Universidade Federal do Tocantins (UFT), com apoio da
Federação de Arte/Educadores do Brasil (FAEB), constitui-se
como conversas on-line a respeito de relações entre
imaginação, intuição, criatividade, memória, percepção,
corporeidade e naturezas de conhecimentos, no contexto do
ensino de Arte.
Com encontros semanais, sem inscrição prévia, as pessoas
são convidadas a produzir e acessar diálogos que integram
obras clássicas da área, como o livro Educação pela Arte de
Herbert Read, experiências de artistas e profissionais da
educação participantes dos encontros e escritos mais recente
sobre as funções psicológicas básicas e complexas, arte não
europeia e teorias da subjetividade.
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Ouvir, refletir sobre, e dialogar acerca de experiências com Ensino de Arte tem propiciado
que nos questionemos a respeito das nossas próprias práticas de criação e de ensino, mas
também, e principalmente, sobre os fundamentos da educação e da arte na educação
brasileira atual.
Cada sotaque/pessoa que acompanha e diz algo nos encontros do seminário acrescenta
um canto do Brasil nesse emaranhado de pensamentos, críticas e projeções que temos
constituído ao longo de todas as cinco edições do Seminário.
A pluralidade das formações, das experiências e das vertentes teóricas que cada
participante traz para nossos encontros tem nos permitido enxergar ângulos e aspectos do
Ensino de Arte no Brasil que sem esta dinâmica mais coletiva e compartilhada de reflexão
provavelmente não seria possível.
Criamos, sem querer, uma rede de colaboradores para pensar o Ensino de Arte em lugares
bem pontuais: nossos espaços pessoais de atuação profissional. Isso, é claro, de modo
articulado com os temas e problemáticas mais atuais. Trazemos nossas questões para que
possam ser pensadas no coletivo. E essa possibilidade se nos apresentou, felizmente, na
medida em que parcela significativa das pessoas participantes do 5º Seminário
acompanharam também as edições anteriores.
A todas essas pessoas, meu mais sincero e carinhoso agradecimento.
Relato: Juliano Casimiro – Vice-presidente da FAEB
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Parceria: insea/faeb

O primeiro Webinar InSEA Latin America, intitulado: "Políticas
educacionais e lutas pela educação artística na América Latina,
Formação de professores para trabalhar com crianças e
adolescentes" teve como objetivo promover a reflexão, buscando
dar voz àquelas pessoas que, a partir de suas práticas e esforços,
têm uma história educacional sobre as políticas educacionais e seus
impactos na formação de professores na América Latina, e desta
forma, se conhecem por meio de ações desenvolvidas a partir da
arte e educação na região, mostrar as várias maneiras de ler
criticamente a América Latina desde a educação até a arte.
Participar como representante do Brasil neste evento foi um
momento ímpar para a Federação de Arte Educadores do Brasil,
momento esse de socializar e compartilhar as ações, lutas e
conversas e reflexões sobre a temática das Políticas educacionais e
lutas pela educação artística na América Latina e a Formação de
professores. Momento importante de trocas com os países da
América Latina, especificamente nesse dia 28/setembro, com as
representantes da Guatemala e Argentina. Foi muito Rico. Esse
encontro foi relevante para estreitarmos as relações institucionais
entre ISEA e FAEB. Não há previsão para outro encontro a não ser o
congresso do INSEA em 2021.
Relato: Roberta Puccetti – Presidente da FAEB
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3.
O RETORNO AS AULAS E A
PANDEMIA DA COVID-19
Deputada Federal Maria do Rosário

Quem é:
maria do rosário nunes
Doutora em Ciência Política, Mestra em Educação e Licenciada em Pedagogia pela UFRGS. Professora da Rede
Municipal de Porto Alegre e da Rede Estadual do RS licenciada para o mandato como Deputada Federal. É membro
da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da Comissão de Educação sendo a única
parlamentar do RS a participar da Comissão da Educação, é Vice-Presidenta da Comissão de Cultura e integra
também a Comissão Externa criada em 2019 para acompanhar as atividades do Ministério da Educação além de
estar na Coordenação da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais e Preside a Frente Parlamentar
Mista de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está no seu 4 mandato como Deputada Federal, foi
Ministra Chefe da Secretaria de Direitos Humanos de 2011 à 2014, Deputada Estadual e Vereadora pela cidade de
Porto Alegre. Ao longo de sua trajetória política teve seu trabalhado pautado na defesa dos Direitos Humanos, da
Educação e dos Direitos das Crianças e Adolescentes.
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Desde o início da pandemia, já ultrapassamos os 200 dias de suspensão das atividades presenciais de ensino. Ao
longo desses 7 meses o governo federal não conseguiu formular uma política de combate aos efeitos causados
pela pandemia do COVID-19 na educação brasileira, tampouco assumiu a sua responsabilidade de coordenar a
política nacional de educação, conforme disposto no paragrafo 1 do Artigo 8 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira – LDB nº 9.394/1996.
Quando notificadas as primeiras vítimas da pandemia, iniciamos um debate no âmbito legislativo para assegurar o
princípio da gestão democrática nas instituições e sistemas de ensino de acordo com a legislação educacional
brasileira.
Observando o que ocorria em outros países, percebemos que seria necessária uma ação de excepcionalidade para
mitigar os efeitos da suspensão das atividades presenciais de ensino, por isso apresentei na Câmara do Deputados
o Projeto de Lei 680/2020.
A única proposta apresentada pelo governo ocorreu quase um mês depois através da Medida Provisória 934 (Lei
14.040 de 18/08/2020), com apenas três disposições: flexibilização dos dias letivos na educação básica,
flexibilização dos calendários no ensino superior e abreviação da formação em cursos da área da saúde.
O Ministério da Educação não foi capaz de apresentar um programa com recomendações, orientações técnicas e
recursos adicionais para que os estados e municípios pudessem construir e implementar políticas de
enfrentamento aos efeitos da pandemia na educação.
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Mesmo sabendo o que estava ocorrendo em outros países, o Brasil não se preparou para essa pandemia que se
constitui como uma das piores tragédias de nossa história. Sem uma ação coordenada pelo MEC, os estados e
municípios foram buscando soluções. Porém, a falta de parâmetros levou à fragilização das condições de garantia
do direito à educação conforme disposto no Artigos 204 e 205 da Constituição Federal.
O agravamento dessa situação deu-se dia após dia e ainda não temos um planejamento para enfrentar essa
pandemia, nem na educação, nem na saúde, nem na economia. Muitos estados e municípios já começaram a
organizar o retorno das atividades presenciais sem que se tenham feito pactuações necessárias em áreas
estratégicas como a do financiamento da educação.
De acordo com um estudo da FINEDUCA, no cenário mais otimista, a receita líquida de impostos no país poderá
encolher em 7% (R$ 63,2 bilhões a menos), podendo chegar a 21% a menos no pior cenário (R$ 189,6 bilhões de
perda). Para o financiamento da educação básica, ocorreria redução de recursos da ordem de R$ 17,2 bilhões (no
cenário mais otimista) e R$ 52,4 bilhões (no pior cenário).

Com a crise – econômica, sanitária, política e educacional - e com a suspensão das atividades letivas por longo
período (e ainda sem uma data para terminar), haverá demandas extras para a educação básica pública. Um dos
principais efeitos será o inchaço das redes públicas gerado pela contingência de muitas famílias de não poderem
mais arcar com pagamentos na rede privada devido ao empobrecimento e desemprego, apenas para citar alguns
exemplos. Além disso será preciso incrementar os serviços como transporte e alimentação escolar, aquisição de
equipamentos de higiene e sanitização e a ampliação dos quadros de docentes e funcionárias/os nos sistemas e
redes de ensino.
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No âmbito pedagógico e curricular temos dito que existe um “apagão educacional” que irá comprometer toda uma
geração. Na maioria dos estados e municípios a solução encontrada pelas gestoras e gestores da educação, foi o
uso de plataformas digitais pagas.

No entanto, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação
(Pnad Contínua TIC/2018) divulgada em agosto desse ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
mostrou que uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso a internet. Isso representa 46 milhões de
brasileiros que não acessam a rede, ou seja, cerca de 25% de brasileiras e brasileiro não tem acesso à internet em áreas rurais, esse índice é ainda maior e chega a 53%. Por isso, o que vimos nesses últimos meses foi um
contexto de inviabilização do acesso à educação e de negação do direito à educação.
Os pareceres exarados pelo Conselho Nacional de Educação apontam caminhos que precisam ser discutidos para
que nenhuma criança e estudante seja prejudicada(o). Uma das possibilidades é um continuum entre o ano letivo
de 2020 e 2021, como um ciclo, permitindo as que as redes possam fazer avaliações processuais e diagnósticas
permitindo a recuperação da aprendizagem; outro caminho é o ano suplementar para estudantes concluintes do
ensino médio para que eles não sejam prejudicados na continuação de suas trajetórias formativas e ou
profissionais. Vale lembrar que na legislação educacional brasileira o calendário letivo não está associado ao ano
civil, é possível pensar em diferentes arranjos.
O retorno presencial das atividades de ensino não vai acontecer como se estivéssemos voltando das férias de
verão ou de um recesso. Nossas vidas mudaram, pessoas não vão retornar, pois, suas vidas foram ceifadas por
essa pandemia. Outras retornarão em condições adversas, até mesmo em luto, possivelmente muito diferente da
última vez que nos encontramos.
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A pandemia e o contexto pelo qual estamos vivendo criou um quadro de dinâmicas de sofrimento que têm levado
ao adoecimento psíquico, a drogadição, a diferentes enfermidades e também tem as sequelas de quem sobreviveu
ao vírus. Seremos outras pessoas. Os tempos e espaços escolares também não serão mais os mesmos: aulas de
arte, aulas de educação física, atividades de teatro, dança, as brincadeiras, os recreios, passeios, atividades em
grupo...tudo terá que ser repensado. Além disso, como iremos adentrar as escolas sem que possamos trocar
abraços, sem poder acolher os que sofrem, sem apertar as mãos uns dos outros. A escola é um lugar onde a vida
pulsa, será que os protocolos darão conta de nos prender e de nos segurar?
Temos muitos desafios pela frente. Precisamos repensar os modelos educacionais sem permitir a precarização da
educação, a desvalorização profissional e continuação das jornadas de trabalho que foram ampliadas na
educação. Assim, como não podemos aceitar a privatização da educação através da mercantilização do ensino e
do avanço do setor privado sobre a educação pública.
A educação é um direito humano inalienável e por isso tenho me inspirado muito nas palavras do patrono da
educação brasileira, Paulo Freire, quando ele diz que devemos construir progressivamente uma escola pública,
democrática, laica, popular, autônoma, competente, séria e alegre ao mesmo tempo, animada por um novo
espírito. “Queremos construir escolas para onde as crianças, jovens, os professores, todos gostem de ir e sintam
que são suas. Não as abandonem”.
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4.
A PANDEMIA DA COVID-19 E O
RETORNO ÀS AULAS
Prof. Dr. João Cardoso Palma Filho

Quem é:
jõao cardoso palma filho
Doutor em educação pela PUC/SP; Pós-Doutor pela Faculdade Educação da Universidade de São Paulo.
Coordenador do Fórum Estadual de Educação (2013 a 2016); Membro do Conselho Estadual de Educação (1985 a
2016); Titular da Cadeira nº 32 da Academia Paulista de Educação e Professor Titular (aposentado) do Instituto de
Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Atualmente atua no Programa de PósGraduação dessa mesma Universidade, como professor colaborador.
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O Brasil vive sob a égide de tríplice crise: econômica, política e sanitária. Pela primeira vez na história do país, a
economia, a educação são afetadas por uma pandemia.
Nesse contexto, qual o papel da escola, principalmente em relação ao acolhimento de crianças e adolescentes, que
estão vivendo a dura realidade do isolamento social, em muitos casos em situação de risco à vida?
Nesse pequeno texto, teço algumas considerações sobre o questionamento apresentado.

Os efeitos da desigualdade social brutal que vive a sociedade brasileira
Há seis meses as escolas estão fechadas em todo o território nacional.
Muitos familiares com suas crianças pequenas e jovens adolescentes estão vivenciando/experimentando a dura
realidade do desemprego e da falta de assistência social, numa sociedade tão desigual que o Corona Vírus- 19
escancarou. Acrescente-se a isso, em muitos milhares de lares, o luto pela perda de entes queridos. Como se não
bastasse, os brasileiros assistem à politização da epidemia e o forte negacionismo em relação aos males causados a
milhares de brasileiros sem a possibilidade de protestar nas ruas, dado o isolamento social imposto e necessário
pelas autoridades sanitárias.
A politização chegou a tal ponto que o chefe da nação se dá ao luxo de circular impunemente pelas ruas do entorno
do Palácio do Planalto sem máscara e provocando aglomerações condenadas pelos responsáveis pela saúde
pública. Afinal de contas, como dizia o Presidente da República, tudo não passa de uma gripezinha comum.
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Nesse quadro de disputa política, agora em torno da vacina, que nem sabe quando estará disponível para toda a
população, assistimos a disputa mais uma vez política entre o mandatário maior da nação e o governador do Estado
de São Paulo, ambos pensando na eleição presidencial de 2022. O curioso de tudo isso, é que nem se sabe se a
vacina será de fato eficaz na imunização da população. Por sua vez, as redes sociais propiciaram o surgimento de
um bando de irresponsáveis se opondo às orientações das autoridades médicas e avaliando a qualidade das
diferentes vacinas. Até em torno da obrigatoriedade da imunização pela vacina, existe disputa política.
Enquanto isso, a parte da população que conseguiu manter o emprego, mesmo com grandes perdas salarias, a
partir da abertura das atividades econômicas, não tem como manter o isolamento social, tendo que se submeter ao
transporte coletivo, quase sempre superlotado nos horários de ida e volta do trabalho. Para agravar a situação, em
muitas cidades a população reclamou que houve diminuição do transporte coletivo em circulação.
E aí vem a pergunta que não quer calar.
Escolas fechadas e sem perspectiva de breve retorno presencial, com quem ficam as crianças e os adolescentes?

Como é sabido, a partir de inúmeras pesquisas, a escola é o ambiente da socialização secundária, ou seja, aquela
que ocorre depois da socialização primária no âmbito da família. Dessa maneira, a interação realizada entre a
família é fundamental na construção da identidade dessas crianças e adolescentes. Desde tenra idade, as pequenas
e os pequenos passam grande parte do seu tempo no ambiente educacional (Creches, Pré-escolas e anos iniciais do
ensino fundamental). Sempre é bom lembrar, mesmo que se torne repetitivo, a educação escolar presencial é
obrigatória, por lei, dos quatro aos dezessete anos de idade (Emenda Constitucional nº 59/2009).
A ausência prolongada do ambiente escolar, com certeza gera efeitos colaterais de diferentes naturezas. Apesar
dos aspectos levantados, entendo que não é o momento do retorno às atividades presenciais no âmbito escolar,
principalmente para os pequenos e pequenas.
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5.
Escola e Pandemia: Como fica o
retorno às aulas?
Dra. Rita Medeiros
Entrevista realizada por: Nélia Lúcia Fonseca

Quem é:
Rita medeiros
Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Pará (1993), residência médica em Infectologia pelo
Hospital Universitário João de Barros Barreto/UFPA (1995), especialização em bioquímica com ênfase em biologia
molecular pela Universidade Paris 7 (1997), mestrado em Virologia Médica pela Universidade Paris 7 - Instituto
Pasteur (1998) e doutorado em Virologia pela Universidade Paris 7 - Instituto Pasteur (2002). Atualmente é
professora associada da Universidade Federal do Pará, onde ministra aulas nas disciplinas de infectologia e
virologia e desenvolve atividades de pesquisa e extensão no Núcleo de Medicina Tropical e Faculdade de Medicina.
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Para nos esclarecer sobre um caminho seguro de retorno as aulas presenciais, convidamos a Dra Rita Catarina
Medeiros de Sousa a nos dar seu parecer técnico como médica infectologista, respondendo algumas questões
norteadoras.
A polêmica do retorno as aulas: volta ou não volta?
Depende da condição epidemiológica de cada região. Se a curva de casos novos da Covid-19 estiver baixa, em
estabilidade, é possível programar o retorno das aulas presenciais.
A área da saúde pode ajudar a responder essa questão. Muitos são os fatores envolvidos, não só um cenário mais
epidemiológico favorável, mas também as condições de cada estabelecimento para acolher os alunos com mais
segurança, respeitando as regras essenciais de convívio social neste momento, que são o distanciamento social, uso
de máscaras e higienização das mãos.
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A escola está pronta pra voltar?
Os estabelecimentos de ensino é que devem responder. É injusto achar que o retorno dos alunos à escola será o
grande vilão, em eventual aumento de casos da doença. No Brasil, no Pará, a única restrição de atividade na
sociedade é a escola. Pode tudo, crianças, adolescentes, universitários podem estar em qualquer lugar, em praças,
em shoppings, em festas, em aviões, só não podem estar na escola ou na faculdade!
Aguardar vacina para volta à escola é perigoso, pois crianças e jovens não serão prioritários para receberem a
vacina. Além disso, a maioria das vacinas não estão sendo testadas em crianças e, portanto, não serão liberadas
para essa faixa etária tão cedo.
O protocolo mais seguro inclui oferecer, sempre que possível, espaços arejados, manter distanciamento de 1,5
metros entre as carteiras, utilização de máscaras, incentivar higienização das mãos com frequência, oferecer
horários de pausa/recreio diferenciados entre as turmas para não aumentar aglomeração. O principal meio de
transmissão do vírus da Covid é o contato direto entre as pessoas que não utilizam máscaras. O vírus se propaga
através de emissão de gotículas e aerossóis gerados durante a fala, grito, canto, tosse, espirro.
Não saímos do estado de pandemia. Em muitos lugares, ainda há muitos indivíduos suscetíveis que não tiveram a
Covid, isso mantem a possibilidade de circulação do vírus e eventual aumento de casos. O Brasil é diverso, com
densidades populacionais diferentes e condições climáticas variadas. No sul e sudeste, que tem clima temperado, há
maior circulação de vírus de transmissão respiratória durante os meses mais frios; já na Amazônia, isso ocorre
durante os meses mais chuvosos.
Assim, temos que pensar que medidas de avanço no convívio social neste momento, incluindo retorno à escola,
podem recuar a qualquer momento. Mesmo porque, quando a pandemia for considerada extinta, o vírus continuará
circulando de forma sazonal; só não sabemos como será o impacto das epidemias anuais por Covid como
observamos nos casos de gripe.
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Existe retaguarda assistencial com disponibilidade de leitos de UTI, caso haja aumento de casos?
As autoridades de saúde é quem devem informar sobre isso. Hoje, sabemos tratar melhor os doentes e evitar que
muitos precisem de UTI, e quem usa máscara, ao se infectar, poderá ter um quadro clínico mais brando pois recebe
uma carga viral infectante menor, é o que apontam os estudos.
É possível haver uma segunda onda de infecções como está acontecendo na Europa, principalmente devido a volta
às aulas?
A segunda onda na Europa não foi exclusivamente em consequência do retorno as aulas, tanto que países como a
França e Alemanha optaram por um novo lockdown onde muitos setores de lazer foram fechados, mas as escolas
permaneceram abertas.
Restaurantes, bares, boates, festas de família, ambientes onde as pessoas não usam máscaras, são muito mais
promotores do aumento da circulação viral neste momento.
No caso de infecções na escola de funcionários(as) e/ou alunos(as) o que se deve fazer imediatamente?
Tudo depende do número de casos, e da origem de contagio dos mesmos. Um ou cinco alunos que aparecem
doentes, ou professores, sem nenhuma evidencia de que tenham se infectado no ambiente escolar, não é motivo
para fechar a escola. É preciso provar que haja uma cadeia local de transmissão importante, para tomada dessa
decisão. Não foi assim durante a pandemia pelo vírus de gripe H1N1? Temos é que criar a consciência coletiva de que
se estamos gripados ou resfriados, não devemos frequentar o ambiente escolar ... isso não deveria ser a regra só
para a Covid-19, pois a gripe, que é uma doença muito contagiosa em ambiente escolar, tem maior potencial de
letalidade em crianças e as pessoas esquecem disso.
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6.
É PRECISO ESTAR ATENTO E FORTE
Prof. Ms. Fernando Bueno Catelan

Quem é:
Fernando bueno catelan
Ator, Educador Doutorando e Mestre em Artes pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (Unesp/SP). Bacharel em Direção Teatral e Licenciado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP/MG); Graduado em Pedagogia pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP/SP). Arte
educador desde 1995, atualmente é professor de arte no ensino Fundamental e Médio em um colégio privado e
também na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino em São Bernardo do Campo (SP) e
representante do Estado de São Paulo na Federação dos Arte-Educadores do Brasil (FAEB).
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[...] a peste é um mal superior porque é uma crise completa após a qual resta apenas a morte ou uma extrema purificação. –
Antonin Artaud

Artaud no início do século XX escreve “O teatro e a peste”, em que tece relações entre o fazer teatral e as epidemias
de peste que assolaram a Europa em diversas épocas. Ele diz que as pessoas não saem ilesas de uma experiência
teatral ou de uma peste, em ambos os casos ocorre uma transformação, seja pela morte ou pela cura.

Vivemos um momento de peste e, infelizmente muitas pessoas já morreram, não apenas pelo vírus, mas também
pela falta de condições adequadas para se proteger dele, seja pela precária condição de vida da maioria das
vítimas, seja pelas ações genocidas de governantes negacionistas.
Os que conseguirem sobreviver à pandemia serão transformados, como disse Artaud. Esperamos que para uma
consciência mais voltada para a preservação da vida, entretanto, ainda é cedo para sabermos disso.

O fato é que a educação passará por muitas transformações. O que mudará, ainda não sabemos, mas depende de
nós estarmos atentos aos movimentos para não sermos pegos de surpresa com mudanças que retirem direitos da
educação.
Não é de hoje que nossa área de conhecimento, o ensino de arte na escola, não é uma das mais privilegiadas e
assistidas na educação brasileira. Chegamos onde estamos porque ocorreram muitas lutas para garantir o ensino
de arte na escola, e com convicção de ser um ensino significativo. Precisamos avançar muito ainda, porque em
muitos casos essas garantias conquistadas ainda estão no papel.
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Como ficará o ensino de arte depois da pandemia? Tudo voltará a ser como era antes? Teremos avanços ou
retrocessos? Ou o ensino de arte não será afetado, porque está consolidado na educação brasileira?
Infelizmente já iniciaremos 2021 com a implementação da BNCC no ensino médio, em algumas escolas. No caso do
Estado de São Paulo isso será oficializado em toda a rede estadual de ensino. Em meio a uma pandemia, que não
sabemos quando vai acabar. Esse seria o melhor momento? Implementar uma mudança tão drástica, durante o
ensino remoto é intencional ou não?
Com as últimas mudanças da LDBEN (lei nº 9.394/96), em 2017 o ensino a distância já estava previsto para acontecer
no ensino médio (Art. 36. - § 11.), e também desobrigando o ensino de arte no ensino médio, alterando o texto para
obrigatoriedade nos diversos níveis da educação básica (Art. 26. - § 2º).
O que nos espera? Estamos preparados para fazer o enfrentamento e defesa da arte na escola em todos os níveis
da educação básica e de forma presencial?
Aos poucos o Brasil vai voltando a reabrir espaços que ficaram fechados pela pandemia, em um primeiro momento.
A sensação que se passa é que tudo está “normal”. O discurso da “gripezinha” funcionou, seja pela ganância
capitalista em continuar lucrando em detrimento as vidas que venham a morrer, seja pela ausência do poder público
que não garante o mínimo de condições dignas de vida para a população, o que obriga muitos trabalhadores e
trabalhadoras a se exporem ao risco de se contaminar, deixando de se proteger com o distanciamento social, para
terem que garantir dinheiro para sobreviver.
Em muitos lugares as escolas estão voltando a reabrir. Mas o que isso ajuda na educação já que estamos a pouco
mais de dois meses para acabar o ano letivo? Será que esse período letivo acontecerá de fato? Será a tentativa de
encobrir a falta de preparo das secretarias de educação que não conseguiram garantir acesso à educação durante
o distanciamento social?
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No município de São Bernardo do Campo, onde atuo como professor de arte na Educação de Jovens e Adultos, o
ensino presencial não vai voltar esse ano. Passamos boa parte do ano sem saber o que iria acontecer. E com falsas
expectativas de um retorno que, gerou evasão escolar, porque muitos educandos e educandas, nos diziam que
esperavam o retorno das aulas presenciais para continuar os estudos. Isso sem falar da falta completa de estrutura
disponibilizada, por parte da secretaria de educação, para continuarmos as aulas. As aulas aconteciam pelo
Whatsapp, e muitos dos nossos estudantes não tinham e não têm nem acesso à internet.
O momento atual está cheio de desafios e problemas a serem enfrentados por nós, educadores, Porém, nossos
estudantes estão enfrentando problemas maiores. Por isso precisamos estar atentos e fortes. Atentos ao que está
acontecendo, para garantirmos que não perderemos espaço na escola. E fortes para que unidos possamos garantir
que a vida, a arte, e a educação de qualidade sejam um direito de todas e todos.
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7.
EXPOSIÇÃO:
(AQUA)RENTENAS
Profa. Dra. Eliane Patrícia Grandini

Quem é:
Eliane patrícia grandini
Possui graduação em Educação Artística Habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (1990), mestrado em Projeto, Arte e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho (1997) e doutorado em Letras - Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(2003). Atualmente é regime de dedicação integral à docência da Universidade Estadual Paulista - FAAC - Bauru. Tem
experiência na área de Artes, com ênfase em Artes, atuando principalmente nos seguintes temas: arte, artes
plásticas, artes visuais, educação e arte-educação. É professora-artista.
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Quando amamos uma realidade com toda a nossa alma, é porque essa realidade é já uma alma, é porque essa realidade é
uma lembrança.(BACHELARD,1997, p.121)

Treze de março de 2020, eu estava aliviada com a chegada do fim de semana para descansar; me preparar para a
semana seguinte de aulas, reuniões, conversas, projetos e tudo que a Universidade exige de nós, professores.
Porém, na noite daquele mesmo dia tudo mudou.
Choveram decretos, comunicados, resoluções, boatos, medos, confusões, impotências. Todos os brasileiros deveriam
parar. Comércio, escolas, bares, lanchonetes, salões de beleza. Todas as portas deveriam ser fechadas por quinze
dias. Estávamos de Quarentena. A ameaça do contagio era gigante, sua força contaminante estava disseminada.
Por isso paramos.
Sem nenhuma convicção, tudo foi adiado. Por quinze dias cancelamos agendas, porém, esta foi apenas a primeira
quarentena de muitas outras chegariam. Até hoje, apesar da flexibilização do isolamento social e contabilizando
mais de 5 milhões de infectados, o coronavírus resiste.
Por isso, precisamos nos adaptar, a vida doméstica se inseriu na profissional e o trabalho tomou nossas salas,
cozinhas e quartos. A casa se adequou para receber o “novo normal”, o home office se tornou um contraespaço,
como diria Foucault, uma utopia situada, um lugar real fora da realidade (2013. P.20).

A Universidade Estadual Paulista (UNESP), a qual estou vinculada, ainda permanece com o tele trabalho, todas as
atividades acadêmicas foram direcionadas para o plano virtual. Nossas aulas síncronas e assíncronas já estão
previstas nas resoluções e se organizaram nos calendários de acordo com as necessidades e especificidades dos
cursos.
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Como professora artista eu também me reinventei, entrei no mundo digital, me adicionei às plataformas e
aplicativos e reorganizei minha vida acadêmica em torno dos aparatos necessários para oferecimento de aulas, em
forma de imagens na tela. Junto a isso, senti a necessidade de deixar por perto materiais de arte. No começo, eram
papeis, lápis de cor e canetas hidrográficas que logo deram lugar aos pinceis, agua e tintas - as aquarelas. Por
serem mais práticas e móveis, este material não necessariamente precisa do espaço mais amplo do ateliê. Assim,
minha pequena estação de trabalho, adaptada em meu quarto, também se transformou em um mini espaço de
criação.

Desde o início oficial das atividades remotas, a aquarela me acompanha. Já são mais de 100 pinturas feitas em A4
ou A5 que constituem meu diário de bordo, desvelam, em certa medida, algo que necessita ser exposto, uma
realidade que se antes foi desesperadora, aos poucos, se fluidificou uma algo novo, que ainda não é completamente
conhecida, porém, se incorporou em minha rotina. Por isso, depois de muita ponderação, decidi que chegou a hora
de olhar para esta produção, a fim de entender um pouco todo este processo de readaptação, reorganização e,
sobretudo, criação.
Ao sistematizar o olhar sobre tudo o que produzi de abril de 2020 até agora , me deparei com Gaston Bachelard por
meio do livro A Água e os Sonhos, de 1997. Nesta obra o autor revela toda a poesia significativa da água e como ele
mesmo coloca na conclusão da obra:
Para mostrar bem a unidade vocal da poesia da água, vamos desenvolver imediatamente um paradoxo extremo:
a água é a senhora da linguagem fluida, da linguagem sem brusquidão, da linguagem contínua, continuada, da
linguagem que abranda o ritmo, que proporciona uma matéria uniforme a ritmos diferentes. Portanto, não
hesitaremos em dar seu pleno sentido à expressão que fala da qualidade de uma poesia fluida e animada, de
uma poesia que se escoa da fonte. (1997, p. 193)
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Desta forma, elaborei meu pensamento sobre este autor e esta obra, para tentar mostrar alguns aspectos das
aquarelas aqui expostas, caracterizadas como um ensaio poético, pois são experimentações apenas, quem sabe
outrora servirão de base para um projeto maior e mais denso.
Sendo a água o agente protagonista de minhas pinturas - mais do que a cor - senti a necessidade de enxergar como
este elemento se organiza no espaço pictórico e ainda, como ele dá voz ao pigmento que reage de acordo com o
movimento fluído, ora em poças ora na umidade da superfície.

Meu processo de trabalho é sempre metódico, de certa forma. O primeiro passo é a deposição da agua sobre o
suporte, no caso papel de 300 g. Em seguida o pigmento aquarelável é colocado sobre a superfície bem molhada e
com o pincel vou dando uns “empurrões” na tinta que se acomoda de acordo com o espaço aguado.
Toda essa produção tem nascido da necessidade que sinto no criar, de dia ou de noite. Olhando com um certo
distanciamento, se isso for possível, percebo que é o veículo que me transporta a um outro mundo e me conecta a
esta nova realidade que nos foi imposta. Isso é bom, pessoalmente falando. Isso me conforta, me agrada me
oxigena.
Não é o conhecimento do real que nos faz amar apaixonadamente o real. É o sentimento que constitui o valor
fundamental e primeiro. A natureza, começamos por amá-la sem conhecê-la, sem vê-la bem, realizando nas
coisas um amor que se fundamenta alhures. Em seguida, procuramo-la em detalhe, porque a amamos em geral,
sem saber por quê. (BACHELARD, 1997, p. 119)
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Esse sentimento é quase uma voz, algo que me chama, que me induz a procurar na água o que me alivia e satisfaz.
Sinto que a possibilidade deste ensaio poético ecoa mais no movimento e/ou na experiência criativa e significativa
do que na forma e na técnica. Por isso, tenho a consciência que não trago novidades, ao contrário, trago mais do
mesmo. Mais importante é o que quero deixar aqui: uma possibilidade de Arte que liberta de qualquer amarra,
inclusive as que tornam a inovação e a construção de coisas nunca antes vistas uma obrigatoriedade.
Obviamente, a criação é o que nos move e a inovação é o que nos conduz à pesquisa, às descobertas, mas nada é
criado do nada, a ancestralidade é fundamental no processo de descoberta. Por isso reforço que embora não traga
novidades, trago um processo, um início de caminho traçado junto da quarentena do covid19. Foi e ainda é o meu
suporte, o que me preenche, já que não temos mais os abraços e presenças.
Para este momento escolhi três grupos de trabalhos que foram separados por temáticas: natureza, figura humana e
abstração. Encontrei aqui um percurso que se encosta no ensaio proposto por Bachelard (1997) ao nos indicar

considerações poéticas acerca da matéria água. Para cada grupo de aquarelas desenvolvi uma linha de
pensamento paralelo ao do autor, por isso, me apropriei de alguns conceitos propostos no livro para dar o título das
séries:
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01. Água doce
Neste grupo de aquarelas (Água doce I, II, III e IV) desenvolvi uma série de flores e frutos, sempre partindo da água.
Bachelard nos fala da supremacia da água doce, “O devaneio natural reservará sempre um privilégio à água doce, à
água que refresca, à água que dessedenta” (1997, p.163); me uso desta leitura ao perceber que este tem algo que me
leva aos devaneios da memória (flores, frutos e natureza). No início da quarentena, foram as flores que me
preencheram, tanto aquelas que plantei e replantei em meu quintal quanto aquelas que surgiram em minhas
aquarelas. Um outro aspecto também é relevante ao perceber a insistência destas manchas que que
transformaram em flores, a memória. Ainda na infância quando comecei a me aventurar na pintura, a natureza foi o
tema primeiro e depois as flores chegaram e por muitos anos acompanharam o processo criativo.
02. Água maternal
Nesta série (Água maternal I e II), busquei nas poças de água um pouco de mim mesma e de outras mulheres que
assim como a água são fortes, límpidas, por vezes dolorosamente quentes ou até congelantes.
Por algum motivo estas imagens também surgiram das águas depositadas no suporte, e com a cor fui direcionando
a forma, ou a forma ali aguada foi me atraindo. Encontrei em Bachelard a imagem da água maternal quando ele
cita Marie Bonaparte , sua contemporânea e psicanalista:
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Esse canto profundo é a voz maternal, a voz de nossa mãe: "Não é porque a montanha é verde ou o mar azul que
nós os amamos, ainda que demos essas razões para a nossa atração; é porque algo de nós, de nossas lembranças
inconscientes, no mar azul ou na montanha verde, encontra um meio de se reencarnar. E esse algo de nós, de nossas
lembranças inconscientes, é sempre e em toda parte resultado de nossos amores da infância, desses amores que a
princípio se dirigiam apenas à criatura, em primeiro lugar à criatura-abrigo, à criatura-nutrição que foi a mãe ou a
ama de leite..." (Marie Bonaparte p. 371 – apud in Bachelard p. 120). É por este viés, da criatura-abrigo, que leio as
aquarelas deste bloco.
03. Devaneios da água
A água nos convida a uma viagem imaginária e pelas aquarelas desta série (Devaneios da água I, II e III) eu convido
o leitor para devaneios leves e descomprometidos. Espero que sigam as cores, sigam os espaços vazios e
encontrem o que quiserem. As possibilidades do elemento estrutural, a água, são muitas e não existem condições
objetivas para este encontro, apenas sigam, apenas sonhem.
Assim como todos os sonhos e todos os devaneios ligados a um _elemento material, a uma força natural, os
devaneios e os sonhos embalados proliferam. Depois deles virão outros sonhos que continuarão essa impressão
de prodigiosa doçura. (BACHELARD, 1997, P. 137)
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Por fim registro que as imagens aqui expostas, me curam. Pertencem a um lugar imaginário e serviram, e ainda
servem, com escape das telas digitais, da distância e da doença. Abrem . Abrem em mim um espaço de diálogo com
as esperanças e sonhos que tanto precisamos manter acesos.

Referencias Citadas:
BACHELARD, Gaston, 1884-1962. A água e os sonhos : ensaio sobre a imaginação da matéria / Gaston Bachelard;
[tradução Antônio de Pádua Danesi]. - São Paulo : Martins Fontes, 1997. - (Coleção Tópicos)
FOUCAULT, Michel. O corpo utópico. As heterotopias. (tradução de Salma Tannus Muchail) São Paulo: n-1 Edições,
2013.
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01. Água doce

Água doce I

Água doce II

Água doce III
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Água doce IV

02. Água MATERNAL

Água maternal I

Água maternal II
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03. DEVANEIOS DA Água

Devaneios da água I

Devaneios da água II
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Devaneios da água III

8.
Composição musical:
professora na pandemia
Profa. Dra. Stela Nicolau

Quem é:Stella Nicolau
Graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo-USP (1988), mestre em Psicologia Social pela USP
(2003), doutora (2012) e pós doutora (2019) em Ciências pelo Programa de Medicina Preventiva da Faculdade de
Medicina da USP. Terapeuta ocupacional da Prefeitura do Município de São Paulo de 1990 a 2009. Foi docente do
curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) entre 2009 e 2014.Atualmente é
professora adjunta do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Campus
Baixada Santista. Tem experiência na área de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ensino em Saúde e Saúde Coletiva,
com ênfase no ensino em ciências da saúde, saúde das pessoas com deficiência, reabilitação baseada na
comunidade, deficiência, gênero e direitos humanos. Orientadora no mestrado profissional do Programa de Ensino
em Ciências da Saúde na UNIFESP, É membro do LEPETS (Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Formação e
Trabalho em Saúde) da UNIFESP, campus Baixada Santista, e do Laboratório de Estudos em Reabilitação com
Ênfase no Território do curso de graduação em Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo. Faz parte da diretoria da RENETO (Rede Nacional de e Ensino e Pesquisa em Terapia Ocupacional) desde
2012, sendo presidente dessa entidade na gestão de 2016 a 2018.

Referência: http://lattes.cnpq.br/3496625318980062
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Professora na pandemia
Relato de experiência Criativa

Estou muito grata pela boa recepção da música, e pelos
muitos retornos que recebi de educadores, que se
identificaram com minha vivência nesses tempos duros e
desafiadores da pandemia. Sou professora da UNIFESP,
Campus Baixada Santista, SP do curso de Terapia
Ocupacional e fiz essa música em uma tarde quente de um
sábado de setembro quando corrigia trabalhos e me havia
com as dificuldades do ensino remoto e o aprendizado no
uso das plataformas digitais. Fiz a música em um momento
de desabafo, saiu de uma só vez. Acho que as rimas são
pobres, não trabalhei muito a letra, mas foi assim que ela
saiu e eu a acolhi. Um amigo músico, o Felipe Bemol gostou
do samba e o aprimorou com seu arranjo e seu violão.
Felipe Guimarães é formado em música pela UNICAMP e
além de compositor, cantor e violonista é professor de
violão. Espero que a música (Professora na pandemia) seja
um instrumento de empatia, acolhimento e luta para nós
professores que desde março estamos literalmente
morando no computador.

Ficha Técnica:
Stella Nicolau - voz
Felipe Bemol - voz, violão e tamborim
Murilo Gil - mixagem
Felipe Bemol - edição de imagens

Link de acesso:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzAYLN_atbE&t=4s&
app=desktop
Lançado em 13 de novembro de 2020.
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