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Prezado(a) professor(a),
Desejamos que, apesar de tudo, esteja bem, conseguindo,
muitas vezes, suportar o insuportável e se fazendo presente
mesmo com as imprevisibilidades da vida!
Por compreendermos que sua atuação é de grande
importância na vida dos(as) estudantes, com ou sem
deficiência, e como ela pode representar possibilidades
de mudanças em sua vida escolar, preparamos um
material de apoio com intuito de ajudá-la(o) neste
caminho - que neste momento é desconhecido para todos
nós. Nesse material, oferecemo-lhe, à luz de algumas
perspectivas educacionais e sociais que têm nos
orientado e apoiado nessa caminhada, algumas
possibilidades para suportar os desafios educacionais que
não são novos, mas que desde março nos convocam a
pensar a escola que temos e a escola que queremos.
Esperamos trazer, a partir das ferramentas que
utilizamos na Associação, modos de participação que
possam contribuir na promoção da participação social da
pessoa com deficiência; que respeitem o momento de
distanciamento social, mas que promovam o que estamos
chamando de "conexão social". É necessário lembrar que
uma parcela significativa dessa população, por conta de
eventuais comorbidades, passa a fazer parte do grupo de
risco para o COVID-19. Ferramentas como a escuta,
discussão, reflexão, partilha (de informações e
sentimentos) e planos de ações que têm nos ajudado a
manter o vínculo com nossos(as) associados(as) crianças-adolescentes-familiares - nesses dias de
distanciamento físico-social.

Neste sentido gostaríamos de iniciar nosso material
perguntando para você: Alguém, nesta situação
de pandemia, se colocou numa posição de escuta
para te ouvir sem qualquer julgamento?

Falamos de escuta e o diferencial da escuta ativa como a que precisamos oferecer - é escutar o Outro sem
julgá-lo pelo que pensa, pelo que sente ou pelo que lhe
foi constituído, pois, tal como afirma Sepulva (2020),
assim
teremos
condições
de
compreender
a
complexidade do mundo e aproveitar as contradições
para dialogar, sendo o diálogo também uma das
ferramentas que propomos.

Dialogar, segundo dicionário etimológico, significa

dialogus, que vem do latim ou do grego dialogos
“conversação”; relacionado a dialogesthai “falar,
conversar”. Termo formado por dia = através
e mais legein = falar; isto é falar através de. Uma das
ações mais importantes para nós é possibilitar que
nossos(as) associados(as) aprendam a dialogar, a falar através de algum tipo de linguagem (falada/escrita) ou
recurso - sobre seus pensamentos, sentimentos,
emoções... Bem, como ele(a) se posiciona para estar no
mundo. Assim, nossos diálogos trazem turnos de
conversação que permitem que as pessoas se escutem,
escutem o Outro e aceitem pontos de vista diferentes,
numa perspectiva de compreender que pensar diferente,
mas coletivamente é como vivenciar a realidade para
retomar caminhos (SEPULVA/PRESTES - 2020), neste
momento algo muito necessário para qualquer
instituição (Família – Estado – Escola).

Estritamente inter-relacionados, nem dá para
sabermos onde começa um para identificar o outro:
diálogo e reflexão são ações dependentes uma da outra,
pelo menos para termos bons frutos semeados em uma
conversa. A reflexão , como processo cognitivo, é como a
volta para aquilo que falamos; é a possibilidade de rever
nossa fala, reelaborar nossos pensamentos, sentimentos
e emoções sobre algum assunto. E quando as pessoas,
principalmente com deficiência, têm a oportunidade de
refletir elas, muito provavelmente, se reorganizam e
melhoram seu modo de agir no mundo. E neste momento,
para Sepulva (2020) a escola e todos terão de (re)pensar
como seremos.
Para Nóvoa (2020) podemos driblar esta crise
quando nos juntamos, partilhamos, cooperamos,
dialogamos, trocamos experiências do que podemos
fazer, inclusive na mais tensa pobreza. Partilhar vem do
latim particula que quer dizer parte/pedaço. Muito
provavelmente quando nos colocamos à par de um
assunto ficamos atentos a ele, quando temos a
possibilidade de oferecer algo, seja de qualquer tipo de
objeto e/ou sentimento, nos tornamos mais humanos

Assim, esse percurso de escutar, dialogar, refletir e partilhar
tem nos permitido vincular o meio social da Associação,
isto é, cuidar das relações que se estabelecem nesse espaço,
e também nos dispor para ajudar você, professora(o), a
manter os vínculos entre os(as) estudantes, entre
professor/estudante, entre escola-família.
Queremos lembrar que não só neste momento de
pandemia, é preciso cuidarmos dos vínculospois, tal
como aponta Vigotski (1934/2010), organizar o meio
social da escola significa antes uma preocupação por
aqueles vínculos efetivamente sociais que devem
penetrar esse meio. Começando por relações íntimas e
amigáveis que abrangem pequenos grupos sociais,
passando em seguida a união de caráter associativo mais
amplo e terminando de formas maiores e mais
abrangentes. Para o teórico, educar significa organizar a
vida, dessa maneira os problemas da educação só serão
resolvidos quando forem resolvidas as questões da vida,
intrinsecamente ligadas a uma questão social mais
ampla.
Ainda segundo Vigotiski (1934/2010), toda tentativa
de construir ideais de educação em uma sociedade
socialmente contraditória é uma utopia porque o único
fator educativo que estabelece novas reações na
criança é o meio social, e enquanto este esconder
contradições não resolvidas estas irão provocar brechas
na educação mesmo sendo ela a melhor planejada e
inspirada. Em outras palavras, não podemos o que nos
aponta Vigotiski: estamos perpassando por um momento
histórico que nos convoca a uma organização “vital” a fim
de conseguirmos dar boas respostas aos problemas da
educação (seja ela escolar ou familiar), que não são
novos, mas estão absolutamente mais complexos.

Para Tripoddi (2020), os problemas da educação e os
elementos que compunham o cenário educacional
brasileiro no momento pré-pandemia acolhiam e
reforçavam as desigualdades já bastante evidentes no
sistema; e muito provavelmente não teremos mais
aquele “cenário normal escolar” ou o que tínhamos como
conceito de normalidade. Segundo a autora, se a
normalidade pressupõe voltar à situação que precede à
suspensão das aulas devido ao isolamento social, então
isso significa assumir, por contiguidade, o retorno a uma
disfuncionalidade política do governo federal em
responder às demandas da área, sem precedentes. Então,
o que nos resta fazer quando nos damos conta de que a
página da história da educação mudou, que podemos ter
os avanços dessa história como referências, mas que
seus retrocessos não podem vir juntos com essa nova
proposta ou com a efetivação das já escritas propostas
nas políticas públicas educacionais? Ainda com autora,
nos resta saber se estamos dispostos a continuar na
direção de como fazíamos na “normalidade” ou se
construiremos, a partir de agora, uma outra educação
que afaste, em definitivo, o estado decoisas que nada
tem de normal.
Nesse mesmo sentido, Santos (2020) afirma que o
regresso à normalidade é uma perspectiva que não se
vislumbra neste momento. Agora, será necessária uma
articulação entre processos políticos (que tendem a gerir
ocorrente, sem discutir) e processos civilizatórios (que
acontecem sempre que nós discutimos alternativas)
Exemplo: “a gente hoje trabalha com energia fóssil nos
nossos táxis. E se fossem obrigatoriamente elétricos? E
se a energia nuclear fosse abandonada?”.

E ainda, é necessário observamos a realidade em
que estamos “com lentes de ver os pés”, isto é, observar a
dinâmica com que os modelos políticos, econômicos,
culturais, sociais têm extraído os recursos naturais, a
exploração de energia fóssil, o desmatamento da
Amazônia, o aquecimento global e a crise climática.
Analisar os modelos capazes ou não de enfrentarem esta
(ou uma futura) crise é aproveitar a oportunidade para
fazer uma reconversão nas mais possíveis dimensões,
pois “o próprio sistema chegará à conclusão, no mínimo,
que, para que tudo fique na mesma, é preciso que mude
alguma coisa”.
A partir dos que nos dizem os especialistas em
educação, esta crise vem como uma possibilidade de
mudança, que muitas vezesvem acompanhada de
sofrimento, angústia, dúvidas; mas que certamente
podem nos servir como “motivadores” para seguir na
busca de um sentido maior não só para a educação, mas
para a nossa própria existência.
E nessa perspectiva acreditamos ser importante
reforçar, como afirma Serpa (2020), que esse momento
histórico na sala de aula (hoje virtual) não pode ser
ignorado; que agora (como ela sugere para as famílias):

“É hora de investir no conteúdo humano. É hora de
aproveitar para conhecer o(a) filho(a). Saber o que
sente, o que pensa, quem é essa pessoinha que
você leva e traz da escola, natação, balé, inglês”
Serpa, 2020

Acrescentaríamos que é hora da escola também
aproveitar os “conteúdos” que podem servir para
desenvolver os aspectos essenciais (como: a escuta,
o diálogo, a reflexão, a compreensão, o respeito, a
contemplação, a busca, a partilha, a observação, a análise
crítica...) para aformação escolar, e que há tempos foram
excluídos naquele espaço e do cotidianode todos e
todas pela quantidade e velocidade com que as
coisas tinham que acontecer

Acolhemos as afirmações de Tonucci (2020) quando
coloca que “as crianças sentem muito a
falta da escola, isto é, não dos professores e professoras,
mas sentem falta de seus companheiros”. E
contraditoriamente “as crianças praticamente não
existem, não aparecem nas preocupações da escola. A
única preocupação tem sido que a escola possa seguir de
forma virtual”.
E esta ponderação, além de reconhecermos como
verdadeira, nos preocupa muito, e principalmente, em
relação ao estudante com deficiência (sendo eles da
associação ou não) que não tem conseguido acompanhar
a escola na forma virtual. Também pensamos se há
estudantes com ou sem deficiência que estejam
aprendendo nessa modalidade de ensino remoto, quando
tal modalidade nasceu de uma proposta que se trata de
complementação não de substituição.

Para finalizar, queremos acreditar que o patrimônio
humano e cultural (conhecimentos cotidianos e
científicos) os quais são vivenciados e transmitidos por
gerações, não podem ser substituídos por preocupações
pautadas em modelos educacionais, por currículos
inflexíveis e avaliações superficiais.
Salientamos
ainda que,
se considerarmos os
posicionamentos desses estudiosos, saberemos oferecer
encontros coletivos (mesmo que em sala virtuais) para
conversamos com os estudantes com e sem deficiência
(ou ensinarmos a conversar) sobre a dinâmica dos
modelos de qualquer setor social (político, econômico,
social, cultural, da saúde ,previdência, trabalho...), sobre
a natureza (onde a física, a química, a biologia, a história,
a geografia estão absolutamente presentes), sobre a vida
(o que penso e como penso) e sobre o coletivo (como
podemos sair, como queremos sair, como podemos
ajudar, quem eu posso ajudar nessa crise) - certamente
não “perderemos “ o ano letivo e, quase sem dúvida
nenhuma, superaremos o currículo previsto para 2020
em todos os ciclos de ensino, pois teremos muito mais
materiais substanciais quando retornarmos a nos ver-deverdade.
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